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I tento měsíc byl - jak jinak - v našem oddíle velice 

úspěšný. Skautky se již přizpůsobily „zdvojenému“ 

fungování schůzek, až v nezvykle velkém počtu se 

společně vídáme na akcích. Snad to je dobrá 

předzvěst dalšího společného skautského roku. 

 

Po skončení říjnové výpravy proběhla dobrovolná 

brigáda v klubovně, během které jsme hlavně 

nabatikovaly na zeleno prostěradla. Dále zejména 

díky Kory dveře do naší klubovny konečně zdobí 

znak oddílu - Chaosáček. Děkujeme všem skautkám, 

které na brigádě přiložily svou ruku k dílu. 

Nezapomeňte si přečíst informace o registraci a brzy 

udělat vše potřebné proto, abyste i příští rok mohly 

být členky našeho oddílu. 

Těšíme se na další vydařené schůzky a výpravy  

Ještěrka a Kopřiva   

 

 

 

Registrace na rok 2014 
 
Registrační poplatek na následující rok bude 
opět 1 000,- Kč (pro sourozence je to 700,- 
Kč), tedy méně než 100 Kč měsíčně. Tuto 
částku uhraďte prosím na účet č. 
2000036045/2010 nejpozději do 31. 12. 2013, 
jako variabilní symbol uveďte datum narození 
Vašeho dítěte, jeho jméno a slovo 
„REGISTRACE“ uveďte do poznámky pro 
příjemce. Registrační poplatek zaplacený po 
termínu bude navýšen o 200,- Kč. Velmi 
děkuji těm, kteří již poplatek uhradili. 

Aktuální a doplněné informace k pod-

zimním prázdninám 
 
Prázdniny jsou plánované od pátku do úterý, 
z toho dvě noci budeme spát v teple a pouze 
dvě venku. Předpověď počasí na akci je mi-
mořádně příznivá: polojasno beze srážek, 
nejnižší ranní teploty okolo 12  °C, běžné 
denní teploty 16 °C (tedy asi o 10 °C tepleji 
než bylo na poslední říjnové výpravě). 

Sraz v 18:00 v pátek v klubovně, konec v 
úterý ve 13:00 také v klubovně.  

Vydáme se do Zadní země a to ve stopách 
slavného teplického geologa Gustava Carla 
Laubeho. Dozvíte se, co to vlastně je geologie, 
proč je zajímavá a důležitá a užijeme s spous-
tu zábavy s našimi drahými Horaly. 

S sebou si zabalte do jedné krosny: 350 Kč, 
nabitý mobilní telefon (není povinný), teplý 
spacák a karimatku, teplé oblečení na spaní i 
na chození v přírodě (tepláky, mikina, svetr, 
čepice, rukavice, šátek, punčochy, 
ponožky),  POHORKY, nepromokavou 
bundu nebo pláštěnku, plavky a ručník 
(půjdeme v pátek do plavecké haly), ešus a 
lžíci, ostrý nůž, dvě velké lahve na vodu (1,5 až 
2 litry) - z jedné budete pít, ve druhé bude 
voda na vaření, UZLOVAČKA, malý zápisník 
a tužka, kartáček a pastu, pastelky, sirky, 
ČELOVKA (nebo jiná svítilna) 
 
 

Listopadové oddílové přespání 
 
Jelikož velmi krátce před oddílovým víken-
dem máme podzimky s Horaly a prosincová 
oddílovka bude již také tradičně v Praze spo-
lečně s nimi, rozhodly jsme se naplánovat jen 
krátké čistě oddílové přespání. 
V pátek 1. 11. 2013 před Dušičkami se 
sejdeme v klubovně v 17:17 a skončíme hned 
následující den v sobotu ráno. S sebou si 

 



vezměte páteční večeři, věci na přespání a 
společenské oblečení (plánujeme navštívit 
Ještěrku v tanečních a udělat malý kurz 
etikety) + klasické vybavení na schůzku. Z 
neúčasti se prosím omluvte jako vždy předem 

  

 

Kronika z říjnové oddílové výpravy 
 
Sešly jsme se v pátek v klubovně. Po tom co jsme si 

rozdělily naše role na výpravu a společnými silami 

sestavily jídelníček, vypravily jsme se nakoupit 

potřebné jídlo, abychom během víkendu neumíraly 

hlady. 

Jakmile jsme měly všechny potřebné suroviny, 

mohly jsme nasednout na letadlo do Port Elizabeth 

(Fojtovic), kde jsme díky skvělé padákové technice 

přistály na potřebném místě. Na plánované místo 

táboření jsme se dopravily na Titaniku po řece 

Mohelnici.  

Následujícího rána jsme se po rozcvičce a snídani 

vypravily zpět do Fojtovic, kde jsme se setkaly 

s generálem Ještěrkou.  

Do našich map jsme si zakreslily trasu, kterou se 

dostaneme do cílového bodu – Mafekingu (Tisé). 

Abychom zmátly případné nepřátele, zakreslily jsme 

si do map také falešné cesty. 

Cesta do Mafekingu byla mrazivá, zdlouhavá, ale 

díky naší trénovanosti a síle se nám podařilo dorazit 

v pořádku až do cíle, přes všechny číhající nástrahy 

jako byly nálety, povodně a bomby.  

Po nalezení vhodného místa, kde bychom mohly 

bezpečně a nerušeně přečkat noc, jsme se vypravily 

na průzkum nejbližšího okolí. Čekaly jsme totiž tajné 

zprávy od našich nepřátel – Búrů. A podle očekávání, 

jsme tajnou zprávu také obdržely. Vysílaly nám jí 

pomocí morseovy abecedy. Po jejím vyluštění jsme 

však došly k názoru, že nás chce nepřítel pouze 

zmást a tak jsme mohly ulehnout ke spánku v našich 

skalních úkrytech.   

 

 

 

 

Dalšího rána, když jsme chtěly vzbudit generála 

s plukovníkem a podplukovníkem, zjistily jsme, že 

právě jejich skalní úkryt je prázdný. Po chvilce 

hledání jsme našly vzkaz, že byly odveleny a my se 

máme samy přesunout na místo, kde nám Búrové 

odvysílali tajnou zprávu. Zde na nás již také čekaly. 

Pomocí všech válečných lan, uzlovaček a jiných 

zbraní se nám je však podařilo všechny zneškodnit. 

Tím byla naše mise úspěšná a my se mohly vypravit 

nazpět do teplých domovů. 

 

Než se tak stalo, zhlédly jsme ještě krátkou scénku o 

plukovníku R. B. Powelovi – zakladateli skautingu. 

Dozvěděly jsme se tedy, že skauting založil na 

základě toho, jak  si malí kluci hráli na vojáčky a 

jako předlohu měli jeho knihu. Napsal pro ně tedy 

knihu s titulem Scouting for boys. Netrvalo dlouho, 

než skauti měli svůj první tábor a nežli se k nim 

připojily také slečny jako jsme my.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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