
 CHAOSníkInformačník 22. oddílu skautek Á la Chaos Prosinec 2012, 4. čísloPřiblížil se konec roku a s ním držíte i poslední letošní číslo Chaosníku, v roce 2013 bude vycházet náš informačník dál, s pozměněnou grafikou.V prosinci nás čekají ryze adventně laděné akce: Tvůrčí den (s možností výroby vánočních dárků:), vánoční besídka v klubovně a Krmení zvířátek, což je nadílka pro zvířátka v lese za Proboštovem spojená se slavnostním setkáním se skauty a skautkami z celého střediska.24. prosince budeme roznášet Betlémské světlo a o půlnoci mohou zájemci přijít na Půlnoční mši do Beuronské kaple (více na www.pro-arte.cz).Přejeme všem našim skautkám i jejich rodičům a sourozencům krásné vánoční svátky a šťastný vstup do roku 2013!
AKCE V PROSINCI

Adventní přespání a Tvůrčí den 7.12.
Sraz: 18:00 v klubovně, kde nás čeká pestrý program, na který navazuje Tvůrčí den.
S sebou: hygienu, věci na přespání (spacák i karimatku), svého oblíbeného plyšáka, 50 Kč, jídlo na páteční večeři, sobotní snídani a svačinu, bačkory,  baterku, svíčku, zápisník s tužkou a na sebe skautské tričko a šátek. Konec akce bude v sobotu 8. 12. v 14:00. 
Vánoční besídka Chaosu čtvrtek 20.12.
Sraz: 16:30 v klubovněPoslední předvánoční schůzka bude společná, družinová a vyjímečně přesunutá na čtvrtek! Přineste s sebou dárky pro své kamarádky (pokud je chcete obdarovat, není to samozřejmě povinné:), ochutnávku cukroví z vaší kuchyně a na sebe skautské tričko a šátek.
Předpokládaný konec: 18:30
Středeční schůzka 19.12. se ruší!!!

Krmení zvířátek pátek 21.12.
Sraz: 16:00 na autobusové zastávce AngerNa sebe hodně teplé oblečení, s sebou nadílku pro zvířátka (jablíčka, koule pro ptáčky, mrkev, seno, kaštany...), teplý čaj do termosky a chuť zazpívat si koledy:)Dárky pro kamarády tentokrát neberte, předáme si je už ve středu v klubovně.
Konec akce: kolem 18. hodin na Angeru.

Betlémské světlo pondělí 24.12.Betlémské světlo, tedy plamínek z baziliky v Jeruzalémě, dorazí do Teplic 22. prosince vlakem. 24. prosince jej budeme rozdávat v teplických kostelech i v klubovně, pokud máš chuť strávit dopoledne Štědrého dne jeho roznášením lidem, kteří si pro něj nemohou přijít, kontaktuj Gábinu Šťastnou:Tel: 775 067 774, Email: gabina.stastna@gmail.com
Místa, kam si můžeš pro světlo přijít:Klubovna 9:00 – 12:00 hod.Kostel sv. Alžběty v Šanově 9:30 – 10:00 hod.Kostel na Zámeckém nám.      10:00 – 11:30 hod.Beuronská kaple             10:00 – 12:00 hod.(Alejní ulice vedle Billy, naproti květinářství)
Krupka:Skautská klubovna u školy     10:00 – 12:00 hod.Městský hřbitov             10:00 – 12:00 hod.
INFORMACE PRO RODIČE

Jarní prázdniny 2013
Termín: 23. 2. – 2. 3. 2013  
Místo: Turnovská bouda v Černém dole 
Cena: 1500,- Kč + permanentky na svah; částku uhraďte na 2000036045/2010 s poznámkou „Jarní prázdniny“ a jménem dítěte; jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (DDMMRRRR). Peníze na vleky neposílejte prosím na účet – vybereme je hotově při odjezdu. Kapacita 25 lidí; do 5. 12. se jako první mohou na http://doodle.com/fyvqvikrbbsp28qf přihlašovat roveři, skauti a skautky. Vzhledem k tomu, že kapacita chaty je omezená, přednost mají děti, které budou mít do konce prosince zaplacenou registraci a nemají významnější výchovné prohřešky ve svých oddílech.Hlavní náplní bude výuka lyžování na svahu (s Verčou, Lenki, Prófou + snowboard s Jardou); tentokrát z organizačních důvodů nebereme běžky ani boby. Povinnou výbavou jsou seřízené lyže, padnoucí lyžáky a lyžařská helma. Akci vede Jakub Mráček (777 323 557, jakub.mracek@gmail.com) 

http://doodle.com/fyvqvikrbbsp28qf


KRONIKA

Adventní Praha s Horaly 30.11. - 2.12.Tak máme za sebou další skvělý víkend v Praze. Od nás jely Kašty, Křítek, Sanička, Kory, Štěpánka a Terka, a kluků stejný počet. Ve vlaku jedna část z nás luštila tajemnou šifru, která byla ,,vytupenkou“ na konkurs architektů pro stavbu Prahy, a druhá skupina vytvářela jídelníček a nákupní seznam. (Táda: ,,Na rizoto je potřeba koupit misku rizota.“) Po ubytování v klubovně v centru města jsme byli rozděleni na 4 skupiny a šli ven, a v zakroucených uličkách jsme se ve skupinkách museli vždy dostat na správné místo- žádný lehký úkol.V klubovně potom každá skupina dostala mapu Prahy, jak vypadala za Karla IV., jen s vynechanou plochou místo Nového města, a pokusila se tam doplnit své vlastní ulice a instituce tak, aby se tu zabydlelo hodně lidí. Tak jsme to tam načmárali, a za chvíli měli jít spát, ovšem to se splnilo až o pár hodin později.V sobotu jsme vyrazili na prohlídku Pražských památek, a zároveň každá skupinka musela hledat a zapisovat vždy ten dům, obchod nebo instituci, kterou předchozí den zaznamenala do historické mapy. Všechno podstatné jsme shlédli, Pražský hrad i Karlův most, ale nejvíc nás samozřejmě nadchl dlouhý rozchod po městě. My holky s výjimkou Křítka jsme se vydaly na Václavák, a našly jsme dočasný útulek v obchodě Gate, kde také padla nemalá část kapesného. Později odpoledne jsme se na chvíli ohřáli v klubovně, a ještě se vydali do Náprstkova muzea, kde byla také výstava Karla Maye, a mohli jsme si tu vytvořit zajímavá indiánská jména (Slavně hubený sup, Šťastně pohřbená žába apod.). Večer pak každá družina prováděla poslední úpravy ve své mapě, a sháněli jsme venku i poslední budovy potřebné ke stavbě, a před spaním jsme se koukli na dokumentární film „Strasti otce vlasti“ o mládí Karla IV, který ale asi půlka nedokoukala do konce- dnes jsme byli  víc unavení. Na nedělní dopoledne jsme se rozdělili na dvě poloviny, jedna část jela na ,,exkurzi“ na letiště, druhá půlka šla na mši a potom měla rozchod. Lidi byli spokojení v obou skupinách, a když jsme se vrátili, byl oběd, úklid a potom vyhodnocení, které vytvořené město osídlilo nejvíce lidí, a zvítězila skupinka Křítek- Pavel- Šimon. Jako odměnu jsme všichni získali ,,zbytky z dortů od včerejška“- pražské koule a dortíky stejné konzistence. Potom už jen chvilka cesty na nádraží, a jedeme domů… Všichni samozřejmě doufáme, že za rok si 

to zase zopakujeme a bude to stejná sranda jako letos:). Korálka
VÍCE O BETLÉMSKÉM SVĚTLENovodobá vánoční tradice vznikla v roce 1986 v Rakousku, když pracovníci rakouského rozhlasu v Linci  přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Inspirovala je pověst italského města Florencie, podle které se v 11. století   několik tamních mládenců dalo najmout na křížovou výpravu do Palestiny, jejíž cílem bylo osvobození Betléma a Jeruzaléma. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Dnes Betlémské světlo letí z Jeruzaléma letadlem do Vídně, odkud jej skauti rozvážejí vlakem dál po Evropě. Pro to „české“ zajíždějí do Vídně tradičně brněnští skauti.

KONTAKTLudmila Sirková, 608 420 325 ludmila.sirkova@gmail.comJosefa Kovářová, 777 989 026 josefa.kovarova@gmail.com


