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Milí rodiče, milé skautky, 

přišla zima! Vánoce budou bohužel až zadlouho, 

místo nich nás čeká mnoho jiných akcí a zážitků. 

Tradiční oddílovou akci Horký zimní den naštěstí 

nemusíme přejmenovávat na horký jarní den, jako 

druhou oddílovou akcí plánujeme vskutku zimní 

zážitek na sněhu (nebojte se, spát budeme v teple).   

 Z důležitých novinek v našem oddíle – vyšel 

nový časopis Křus (jak si bystřejší jistě všimli na 

střediskových stránkách), který je k přečtení na 

oddílové nástěnce.   

 A speciální informace pro Křítka, Štěpu, 

Sluníčka a Terku M. – byly jste vybrány jako 

nejstarší z oddílu a jste zvány na rádcovský kurz 

Prométheus, který je pořádán naším střediskem. 

Více informací se dozvíte na druhé straně listu. 

 

Krásné (už snad opravdu) zimní dny, Kopřiva 

 

 
Horký zimní den 7. – 8. 2. 
 

Sraz:    16:00 v klubovně 

Návrat: před 16:00, zastávka BUS Hlavní nádraží 

S sebou: věci na spaní (karimatka není třeba), 

hygienu, páteční večeři, 100 Kč + 2 x peníze na 

MHD nebo průkazku, věci na schůzku, bačkory, 

čelovku, nůž, slušné oblečení vhodné k tabuli se 

vzácnými hosty.  

 

Těšit se můžete na hosty, se kterými jste jistě ještě 

nikdy neměli tu čest, a přípravu speciální tabule 

k jejich poctění. Pobývat budeme v krupské 

základně, v domečku bývalé vůdkyně našeho oddílu. 

 

Zimní výprava a Den sesterství 21. – 22. 2. 

 

Sraz:   v klubovně v 17:00 

Konec: tamtéž v sobotu v 16:00 

S sebou: věci na schůzku, velmi teplé oblečení na 

sníh, páteční večeři, nedělní snídani a obědovou 

svačinu, termosku, boby nebo sáně, skautský kroj, 2x 

peníze na MHD. 

 

Přespávat budeme „pouze“ v klubovně, zato se 

ale na sobotní dopoledne vypravíme na 

sněhovou výpravu. Pokud sníh nebude, 

vytvoříme alternativní program. V sobotu od 

dvou do čtyř odpoledne se pak zúčastníme 

oslavy spolu se světluškami Dne sesterství. 

  

Kronika oddílového přespání 
 

V pátek večer do klubovny dorazily Anička, 

Anežka, Lída, Kory, Štěpánka, Terka, 

Sanička a Kopřiva. Celý večerní program 

byl zaměřený na skautskou symboliku a 

symboliku obecně, a v neposlední řadě taky 

na psaní Křusu. Kreslily jsme symboly 

různých věcí, poznávaly, co další symboly 

znamenají, vymýšlely a kreslily co nejvíce 

symbolů skautingu (například tee-pee, 

pohorky a spaní v národním parku, že :D), a 

hrály hru, při které bylo lepší neumět 

kreslit. Potom jsme se pustily do Křusu, a 

nějakou chvíli nám zabralo vymýšlení asi 

tak 18 originálních a vysoce vtipných 

stránek, které nyní visí na oddílové 

nástěnce. Před spaním jsme ještě kreslily 

(aby těch symbolů ještě nebylo málo), co 

pro nás symbolizuje ostatní členky oddílu, 

které se akce zúčastnily. Potom se většina 

z nás přes Kopřiviny protesty přesunula do 

údajně chladné matracové místnosti, kde při 

čtení na dobrou noc všechny holky usnuly, 

ač to byl horor.  Ráno jsme daly do pořádku 

klubovnu, nasnídaly se (pomelo bylo 

dobré) a rozešly se do svých domovů. 

 
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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