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Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos  Říjen 2013, 11. číslo 
 

 

Začátek nového školního i skautského roku byl 

alespoň v našem oddíle poměrně úspěšný. Na 

zahajovací schůzce jsme přivítaly naše nové skautky 

přecházející od světlušek Saláma, Aničku, Anežku a 

také úplně novou skautku Lídu. Jelikož téměř každá 

z nás má různé kroužky, konečné dny a časy schůzek 

jsme stanovily na úterý a středu vždy od půl páté do 

šesti.  

Také zahajovací výprava byla velmi povedená. Jak si 

můžete přečíst na naších stránkách,  kromě školního 

roku zahájila také manželství Jožky a Piškota.  

Posledním úspěchem měsíce byla renovace naší 

klubovny, na které se podílelo kromě skautek i pár 

dalších lidí, kterým velmi děkujeme. Malovaly jsme, 

stěhovaly, likvidovaly, uklízely, zdobily a batikovaly, 

a ačkoli náš čekají ještě finální úpravy stropu, vše 

ostatní už je úspěšně za námi. 

Těšíme se na další měsíc a další zážitky, 

Kopřiva 

 

 

 

Oddílová výprava 4. – 6. 10. 2013 
 

 

Sraz bude v pátek v 18:00 v klubovně, návrat 

v neděli v 13:04 na vlakové nádraží nebo…* 

 

S sebou si nezapomeňte 150 Kč + 15 Kč v drobných 

na autobus, na sebe skautské tričko a šátek, jednu 

krosnu, ve které bude vše sbalené (a celou dobu si to 

poneseme na zádech), TEPLÝ spacák, karimatku, 

teplé oblečení do přírody, plavky, ručník, hygienu, 

nováčka/stezku, nůž, svítilnu, KPZ, uzlovačku, 

ešus, lžíci, zápisník, tužku, pláštěnku, LÁHEV 

(alespoň 2l), páteční večeři a alespoň jeden kus 

oblečení v maskáčových barvách. Každé musí zbýt 

místo na společné potraviny a vybavení. 

Spát budeme pod přístřešky z plachet a vařit na ohni 

nebo vařičích. 

 

*POZOR – hned po výpravě v NEDĚLI 

ODPOLEDNE bude ještě dobrovolná brigáda na 

naší dívčí klubovně. Už nám zbývá jen batikování 

prostěradel na strop, výzdoba a úklid. 

Budeme velmi rády, když se zúčastníš. Konec je 

plánován mezi čtvrtou a pátou hodinou. 

 

Podzimní prázdniny s Horaly 

pátek 25. – úterý 29. 10. 2013 

 
Letošní podzimky se budou konat v Českém 

Švýcarsku formou puťáku.  

 

Sraz bude v pátek v 16:00 v klubovně, konec v 

úterý ve 14:16 na vlakovém nádraží. S sebou 

potřebujete TEPLÉ věci na přespání venku i vevnitř, 

plavky a ručník (v plánu je plavecká hala na pátek 

večer), ešus, lžíci, čelovku, nůž, zápisník, tužku, 

KPZ, uzlovačku, teplé oblečení, skautské triko a 

šátek, pláštěnku, něco sladkého jako rychlou energii 

a 350 Kč. Nezapomeňte také na místo na společné 

potraviny.  

Spát se bude v suchých převisech, kde je možné si 

rozdělat oheň pro zahřátí. 

Často se setkáváme s tím, že se rodiče bojí holky na  

podobné akce pustit s tím, že je už moc zima a děti  

 



určitě nastydnou. Podle našich zkušeností bývá v  

říjnu ještě poměrně slušné počasí a teplota na spaní  

bývá bez problémů. Udrží-li se člověk v suchu (= má  

s sebou náhradní ponožky a nepromokavou bundu),  

nastydnutí nehrozí. Naopak je to vhodná příležitost  

se trochu otužit a zlepšit svou odolnost proti 

chorobám, které na dítě prskají spolužáci ve škole. 

Prosíme, abyste se proto nebáli děti s námi do 

podzimní přírody pustit. 

V případě, že v termínu akce bude výjimečně 

chladno nebo deštivo, změníme plán a přesuneme se  

pod střechu. Ubytování na faře v Srbské Kamenici je  

v jednání, v nejhorším budeme podnikat výlety z  

Teplic. 

Prosím, přihlaste se nejpozději do 20. října přímo 

mně mailem nebo sms zprávou. 

 

Kronika ze zahajovací a zároveň 

svatební výpravy 
(made by sestry Slavatovy)  

 
Zahajovací výprava se letos opravdu vydařila. Sešly 

jsme se v hojném počtu a nasedly na vlak do Děčína.  

V Děčíně se při čekání na autobus jedna část lidí 

mořila s origami, svatebním darem pro Jožku a 

Piškota, a druhá šla na nákup. 

Jakmile jsme dorazily na Labskou stráň, okamžitě 

nás zasvětili do horlivých příprav zítřejší Jožčiny a  

Piškotovy svatby. Po nepříliš náročné práci jsme se 

ještě chvíli veselily u ohně a pak se šlo spát.  

 

V sobotu dopoledne po rozcvičce v plavkách se 

pokračovalo v přípravách, část holek skládala s 

velkým nadšením papírové květiny  na  slavnostní 

stoly a zbytek z nás šel označit cestu k tábořišti  a  

místu obřadu fáborky (s kolotočem a skálami na 

Belvederu).  

 

Následoval oběd a poté odchod na svatební obřad na 

Belvedér, kde jsme se pět minut potily při sledování 

příchodu budoucích manželů za znění pohřební 

hudby, slavnostních proslovů, důrazných ,,ANO“ a  

vášnivých novomanželských polibků.  (Většina z nás 

 

 

 

byla překvapena při pohledu na Piškota a Martina v 

neobvyklé parádě). 

 

Nakonec novomanželé prošli mezi špalírem všech 

hostů, kteří je zasypali rýží a bublinkami, vyfotily 

jsme se na společné fotce a šly zpět na tábořiště v 

oblaku bublinek z bublifuků od Kopřivy. 

 

Odpoledne při volné zábavě se v našem případě 

střídalo jídlo, kofola, zašívání se za hangárem a v 

lese a další různé napůl organizované zábavičky jako 

pétanque.Večer, když odešli Horalové se mladší 

holky, které celé odpoledne v remízku hrály divadlo 

samy pro sebe, uvolily zahrát scénku ,,Polednice 

trochu jinak“ vysmátým  hostům u táboráku, a 

potom už jsme se uklidily spát na blízkou louku. 

 

Ráno jsme se prošly na Belveder a zbytek dopoledne 

jsme pomáhali vše uklidit. K obědu jsme si dali 

hrachovku a pak jsme vyrazily pěšky do Děčína. 

Cestou jsme oddiskutovaly název naší družiny 

(kobylky) a vymýšlely pokřik. V Děčíně jsme ještě 

pojedly cukroví a potom jsme nasedly na vlak 

domů… 

 

Prosba 

 
Byly bychom velmi rády, kdyby si všechny skautky 

začaly zvláště na schůzky nosit vše, co na ně 

opravdu potřebují. Pokud si věci, skautky, nenosíte, 

těžko s vámi mohou rádkyně realizovat plánovaný 

program.  

 

Pro připomenutí je to:   

 Nováček/stezka 
 zápisník a tužka 
 uzlovačka  
 KPZ 

Bačkory nejsou nutné, máme je v klubovně 

zakoupené. Velmi děkujeme. 

 
 

 

Kontakty na vedoucí: 

 
Kopřiva - Ludmila Sirková (vůdkyně oddílu) 

608 420 325, ludmila.sirkova@gmail.com 

 

Anna Stádníková (zástupkyně vůdkyně)  

731 881 838, annastadnikova@seznam.cz 

 

Korálka – Eliška Slavatová (rádkyně)  

774 712 889, eliska.slavatova@gmail.com

 

mailto:ludmila.sirkova@gmail.com

