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V minulém měsíci se nám podařilo velice 
úspěšně zvládnout nejednu akci. Společně 
s Horaly jsme si užili Podzimní prázdniny 
v Českém Švýcarsku a také jsme se 
nebojácně vydaly na dušičkové přespání. 
V prosinci nás čeká spousta dalších akcí. 
Tradičně jako každý rok se vydáme (znovu 
s horalským oddílem) navštívit Prahu v době 
začínajícího adventu, budeme mít možnost si 
na klubovně vyrobit spoustu krásných věcí na 
Tvůrčím dnu se světluškami a nenecháme o 
Vánocích zvířátka v našich lesích o hladu.  
Náš společný čas před Vánoci si tedy budeme 
užívat v plném proudu a věříme, že advent 
prožijeme všichni v duchu vánočním s klidem 
a láskou. 

Sanička 
 

 

 

Adventní Praha 29. 11. - 1. 12. 2013 

 
Sraz je na vlakovém nádraží v pátek v 16:30, 
návrat v neděli v 15:06 tamtéž. 
S sebou: spacák a karimatku, hygienu, teplé 
oblečení na (rychlejší či pomalejší) pohyb po 
městě (čepici, rukavice, šálu, punčochy, teplé 
ponožky), zápisník, tužku, pastelky, ešus, 
hrneček a lžíci, kapesní nůž, čelovku, 
uzlovačku, stezku, svačinu jen na cestu do 
vlaku (večeře již bude společná), malý 
batůžek na sobotní výlet, pláštěnku, mobilní 
telefon (pokud máte nějaký dražší a bojíte se 
o něj, není nezbytný), drobné kapesné, 
životopis (postačí krátký) či zajímavý článek o 
vašem (ne)oblíbeném současném českém 
politikovi. 

Přespání se světluškami a Tvůrčí 
den 13. - 14. 12. 2013 

 
Sejdeme se v pátek v 17:00 v klubovně, ko-
nec bude také zde v sobotu kolem 14:00. 
První část večerního programu bude společ-
ná se světluškami, později večer nás čeká 
adventní program jen a jen pro skautky. V 
sobotu pak se chystá tradiční Tvůrčí den, na 
kterém bude možné nabrat inspiraci k vánoč-
ním dárkům a výzdobě. 
S sebou: věci na přespání, svačinu na celou 
dobu, 30 Kč, hygienu (kartáček na zuby a 
pastu!), zápisník, tužku, stezku, dostatek 
kreativity. 
 

Krmení zvířátek a oddílová besídka 
20. - 21. 12. 2013 

 

Další předvánoční akce je střediskové krmení 
zvířátek. K tomu se sejdeme v 15:15 v klu-
bovně, kde si necháme věci na přespání a 
dorazíme na oficiální místo srazu (zastávka 
autobusu Anger v 16:00), s sebou nezapo-
meňte dobroty pro zvířátka, které jim v lese 
necháme.  
Poté se vrátíme do klubovny a večer si 
zahrajeme několik her, zamyslíme se nad 
vánočním příběhem a samozřejmě se 
navzájem obdarujeme. Možná dojde i na 
nějakou vánoční pohádku. S sebou věci na 
přespání, dárky pro ostatní, ochutnávku 
cukroví, svačinu na večer a ráno, zápisník a 
penál. Konec akce bude ráno. Pokud by 
někdo nemohl přespávat, je možné účastnit 
se jen Krmení zvířátek. 
 

Betlémské světlo na Štědrý den 

 

Během štědrého dne dopoledne je možné si 
na několika místech v Teplicích vyzvednout 
světlo, jehož plamen byl opravdu zapálen v 
samotném Betlémě a připutoval přes hory a 

 



doly také k nám. Rozpis času a míst, kde 
světlo bude k připálení k dispozici, najdete 
včas na našich stránkách. 
 

Půlnoční v Beuronské kapli 
 

Pokud byste měli ještě po Štědrém večeru 
energii na pěkný (nejen) duchovní zážitek v 
příjemném prostoru, neváhejte navštívit 
půlnoční mši v Beuronské kapli Gymnázia 
Teplice. Začíná se přesně o půlnoci a mše 
trvá přibližně hodinu. 

 

Kronika z putovních podzimek s 

Horaly 

 

Sešli jsme se všichni v pátek na klubovně, 
kde jsme strávili první noc. Sobotního rána 
jsme při snídani obdrželi informace o 
teplickém geologovi Gustavu Carl Laubem a 
po celou dobu prázdnin jsme se snažili 
rozluštit záhadu pískovcových skal, které on 
na kloub nepřišel. Vydali jsme se tedy vlakem 
do Děčína a následně autobusem do 
Hřenska.  
 
Vyšplhali jsme se až k Pravčické bráně a 
následně se vydali na Mezní Louku. Cestou 
jsme z informačních tabulí získávali spoustu 
informací o Národním parku a místních 
pískovcích. Samozřejmě to nebylo jen tak, ale 
později jsme byli přezkoušeni z našich 
pochycených vědomostí. Další cesta nám 
zabrala zbytek dne a končila až na místě 
našeho přespání. 
 
Ráno po snídani jsme se vydali na dlouhou 
cestu až na Tokáni, kde nás čekal oběd. 
Cestou jsme však okusili jaké to je, být 
zvláštním tvorem (například takovým, který se 
pohybuje pomocí svých 3 nohou a 2 
chapadel) a také, že schovat se jen tak 
někomu v listí nemusí být vždy tak 
jednoduchý úkol. 
Po obědě jsme museli spěchat až do Růžové 
na autobus na Labskou Stráň, kde jsme 
strávili další noc. 
Následující den jsme potřebovali ze studánky 
naplnit 3 litry vody pro vlastní potřeby. (Jediné 
jak to šlo zařídit, však bylo přenášení vody do 
lahví pouze v naší svačině – jablku, které 
jsme si předem pro přepravu vody připravili). 
Na oběd jsme se přesunuli do Bynovce, kde  
jsme se rozdělili do svých skupinek a 

s několika danými úkoly jsme měli pár hodin 
na to se přesunout  se na vyhlídku nad 
Děčínem (na vyhlídce jsme měli možnost 
vidět krásný západ slunce). Tam jsme se 
všichni společně sešli a vypravili se na 
nádraží čekat na vlak do Teplic. 
Cestou ve vlaku jsme sestavovali dohromady 
vše, co jsme zjistili pro Laubeho o pískovcích 
a obdrželi pár zvláštních zpráv o rituálu. 
Po nastudování rituálu o probouzení mrtvého 
a návratu do klubovny jsme objevili hrob 
samotného pana Laubeho. Probudili jsme ho 
naším rituálem a obeznámili s našimi 
výsledky pátrání po tajemství pískovcových 
skal. Byl velice nadšen vším, co jsme mu 
přinesli a také nás za to patřičně odměnil. 
 

 
 

 
 

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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