
   CHAOSNÍK  skautiteplice.cz 

 

Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos  Leden 2014, 14. číslo 
 

Vážení rodiče, milé skautky, 

přichází první číslo Chaosníku v novém roce.  

V minulém měsíci jsme stihly Adventní Prahu 

s Horaly s politickou tématikou, Tvůrčí den se 

světluškami, krmení zvířátek spojené s vánoční 

besídkou a několik z nás zakončilo rok opravdu 

,,hustým“ Silvestrem u Sluníčka doma.  

V lednu nás sice čeká jen jedno přespání, ale 

vynahradíme si to Horkým zimním dnem a výpravou 

v únoru. Doufejme, že pro nás bude rok 2014 stejně 

úspěšný jako rok minulý a vám všem přejeme také 

do nového roku všechno nejlepší.  

                                                                    Kory 

Plán akcí 2014 
 

17. - 18. 1. Družinové přespání 

 

7. - 8. 2. Horký zimní den 

 

22. 2. Den sesterství + přespání a výprava 

 

14. - 16. 3. První víkend Prométhea*  

 

28. - 30. 3. Oddílovka 

 

11. - 13. 4. Druhý víkend Prométhea 

 

17. - 21. 4. Velikonoce s Horaly 

 

2. - 4. 5. Oddílovka  

 

20. - 22. 6. Závěrečná výprava 

 

1. – 4. 7. Stavěčka (výběr roverů a skautek/skautů) 

 

5. – 19. 7. Střediskový tábor na Mohelnici 

19. – 25. 7. Bonusová akce pro skauty a skautky 

           (Aby nám nebylo líto, že je tábor kratší )  

  

*Rádcovský kurz pro vybrané starší skautky 

 

 

 

Družinové přespání 17. - 18. 1. 
 

Sraz bude v pátek v 17:00 v klubovně, konec v 

sobotu dopoledne. 

Čeká vás psaní Křusu (Takže pokud chceš ovlivnit, 

o čem se bude v příštím měsíci v klubovně mluvit, 

nebo chceš zajistit, aby se o tobě v rubrice Drby 

neobjevilo něco nežádoucího, doporučujeme ti přijít) 

a spousta další zábavy. 

S sebou si vezměte jídlo na ráno i večer, spacák, 

staré časopisy (není nutné a jenom pár, netahejte 

toho tunu), kartáček a pastu ;-). 

 

Silvestr 
Jelikož na Silvestra většina lidí asi trávila čas se 

svou rodinou, účastnily se jenom Křítek, Kory, 

Štěpánka a Sluníčko. Původní plán byl přespat 

v klubovně, ale den předem jsme ho 

přehodnotily a místo toho jely do Krupky ke 

Sluníčku domů. Byl to opravdu umělecky 

plodný večer, při kterém jsme vytvořily spoustu 

nových videí do dílny Chaos production          

(A u toho toho taky hodně snědly), která téměř 

všechna najdete zde: 

http://www.youtube.com/user/elinkynek. 

O půlnoci jsme vyrazily na růžový hrádek, kde 

byl dav a ohňostroje, a šly jsme spát až delší 

chvíli po té. (Ráno se některé z nás divily, když 

se vzbudily a místo půl deváté bylo půl 

dvanácté.)  

Hádka milenců v asi nejpodařenějším filmu večera 

s názvem,,Romantický příběh“.  

 

http://www.youtube.com/user/elinkynek


 
Denny jako Eman v tomtéž filmu. 

Sluníčko (O půlnoci jsme si vzaly sluneční brýle a 

vyrazily.) 

 

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 
 

 

Malá vzpomínka na ,,chutné“ události tvůrčího dne 
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