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Zima je už pomalu za námi a my už se můžeme 

zase těšit na teplé jarní dny. 

Během posledního měsíce se nám podařilo úspěšně 

zvládnout základy zdravovědy a také jsme si 

zopakovaly a vyzkoušely vázání základních uzlů (a 

nejenom těch základních ), takže jsme byly 

připraveny na týden jarních prázdnin. 

Úspěchem pro nás byl také Horký zimní den, 

tradiční akce našeho oddílu, během kterého 

všechny společně vaříme pro vzácné hosty. A 

v neposlední řadě jsme si užily posledního sněhu, 

který ještě zůstal napadaný na horách, při výpravě, 

po které jsme se připojili k oddílu světlušek a 

společně jsme se zamyslely nad tématem školství 

v rámci Dne sesterství. 

Nyní už jen doufáme, že bude tento měsíc (a také 

všechny další) stejně tak úspěšný jako byl tento. 

Sanička 

 

Víkendovka 28. – 30. 3. 2014   

 
Sejdeme se v pátek v 17:30 na klubovně, odkud 

následujícího dne vyrazíme s krosnami do přírody. 

Rády bychom druhou noc přespaly venku ve stanu 

(pokud nám to počasí dovolí, teploty by již měly 

být pro přespání snesitelné a rozhodně nebude 

větší zima, než kterou jsme zažili na akci v říjnu 

2013, kdy jsme navíc spaly jen pod plachtovým 

přístřeškem). Předpokládaný návrat je v neděli 

odpoledne, čas upřesníme podle spojů.  

S sebou do jedné krosny si každá zabalte: teplý 

spacák, dostatek teplého oblečení (ponožky, čepici, 

šálu, punčocháče), čelovku, pláštěnku, nůž, ešus a 

lžíci, lahev na pití, kartáček a pastu, jídlo na 

páteční večeři a sobotní snídani, věci na schůzku, 

200 Kč, skautské tričko a šátek (na sebe). 

 

Velikonoce 2014 
 

Plánujeme letos po dvou letech opět cyklo 

Velikonoce, kdy společně s Horaly budeme 

bydlet v klubovně a vyjíždět na výlety. Více 

informací se dozvíte již brzy. 
 

Kronika z Horkého zimního dne 
 

Sešly jsme se v klubovně v poměrně velkém po-

čtu (Kopřiva, Kory, Křítek, Štěpánka, Anička, 

Terka, Anežka). Času nebylo nazbyt, proto jsme 

hned vyrazily do supermarketu nakoupit potřebné 

potraviny na zítřejší vaření. Kopřiva nám všem 

rozdala potraviny, které máme koupit, a my jsme 

se rozprchly po obchodě. Potom, co jsme zaplati-

ly, se Kory vydala pro tajnou přísadu (tedy, tajnou 

pouze pro Křítka) pod záminkou toho, že si jde 

koupit něco pro sebe. My ostatní jsme mezitím 

čekaly před obchodem a balily nakoupené potra-

viny do batohů. Když se Kory vrátila, (s banány 

už schovanými ve svém batohu) vydaly jsme se 

zpět do klubovny. 

Když jsme přišly, uklidily jsme nákup a šly se 

navečeřet. Po večeři nám Kopřiva řekla, jaký je 

náš úkol. Musely jsme si vymyslet a nazkoušet 

scénku, kterou jsme následující den měli zahrát 

manželům Špačkovým. Většina z nás brala úkol 

s velkým nadšením, část s menším. Nějakou chví-

li nám trvalo, než jsme vymyslely samotnou 

scénku, rozdělily si postavy a převlékly se do 

napůl improvizovaných kostýmů sestavěných 

z Kopřiviných šatů a pláštíků a z věcí, které se 

válely po klubovně. Poté, když jsme scénku 

nejmíň 5krát vyzkoušely, (a že to zabralo hodně 

času) jsme se vydaly v kostýmech k šanovské 

mušli a scénku si zahrály znovu přímo v ní. Chvíli 

jsme u mušle ještě zůstaly, vyfotily pár fotek a 

vrátily se do (díky bohu) vyhřáté klubovny. Ještě 

chvíli jsme si povídaly, pustily si audio knihu a 

všichni postupně usnuly. 

Nemile nás probudil řev vlčat na chodbě (i když 

stejně pár z nás už bylo vzhůru, Kory dokonce 

mimo klubovnu). Hned po snídani jsme dostaly 

další úkol. Šlo o to, že jsme na chodbě schovaly 

obálky s rozstříhanými mapkami a následně jsme 

si měly najít jednu pro sebe. Některým to trvalo 

déle, některým krátce, ale nakonec jsme naštěstí 

všechny obálky našly. Sestavily jsme si mapky a 

 



každá se samostatně vydala na místo, které na své 

mapce měla označené. Na tom místě jsme měly 

hledat další obálky, ale tentokrát s recepty. Tenhle 

úkol nám všem dal zabrat a všem trval o něco 

déle, ale nakonec se samozřejmě podařil. 

V klubovně jsme si rozdělily jídla do dvojic a 

jedné trojice a do nich jsme si rozdělily jídla 

(hlavně jsme zařídily, aby Křítek neměla banáno-

vý zákusek). Pustily jsme se do vaření a vše nám 

šlo hezky od ruky. 

Když bylo prostřeno, my jsme byly převlečené do 

oděvů ke sváteční tabuli, ale i vlastně do kostýmů 

na scénku. S nervozitou jsme uvítaly manžele 

Špačkovi a postupně snědli všechny výborné cho-

dy a poslechly si pár narážek na to, jak jsme 

(ne)etické. Po hlavním chodu přišlo to hlavní. 

Scénka, která se moc povedla a vznikl z ní i nový 

film Chaos production. Po scénce se snědl dezert, 

u kterého Křítek opakovaně tvrdila, že banány nejí 

v žádné konzistenci. Rozloučily jsme se s manželi 

a pustily se do úklidu nádobí i klubovny. HZD se 

velmi povedl a těšíme se na příští.                              

Terka  

 

Kronika z víkendovky 

 
Sešly jsme se v pátek odpoledne na klubovně.  Na 

programu jsme měly uzle. Po tom, co jsme si je 

všechny zopakovaly a natrénovaly, uspořádaly 

jsme vlastního oddílového mistra uzlů (soutěž ve 

vázání 6 základních uzlů). Po tomto turnaji jsme 

se naučily uvázat uzel přátelství, který jsme ná-

sledně vázaly z tenkých provázků a nití, lepily ho 

na čtvrtku a navzájem jsme si psaly „přáníčka“ a 

vzkazy. 

 

Po setmění jsme byly nalákány na zábavnou ve-

černí hru. Dostaly jsme seznam věcí, které jsme 

potřebovaly mít s sebou a za úplného ticha jsme 

vyrazily na místo určení. Tam jsme našly čekající 

Kopřivu, která místo toho, aby nám zadala in-

strukce k dalšímu postupu hry, zničehonic spadla 

na zem v bezvědomí. Nečekaly jsme dlouho a 

začaly jsme jednat. Ano, asi po 15 minutách jsme 

se opravdu dozvěděly, že to byla „simulačka“. Po 

návratu do klubovny jsme si zrekapitulovaly, jak 

bychom měly v podobných situacích jednat a po-

malu zapluly do svých spacáků. 

Ráno po probuzení a po snídani jsme autobusem 

vyrazily na Komáří vížku. Na vrcholu jsme se 

zapsaly pod novými jmény jako reprezentanti 

různých zemí do Zimních olympijských her. Sou-

těžily jsme v několika sportech ve dvou kategori-

ích. 

 

Mezi soutěžemi jsme si našly také čas na sestup 

z Komárky dolů do Krupky, kde jsme potřebovaly 

stihnout autobus zpátky do Teplic. Poslední spor-

tovní aktivitu - splašený běh na autobusovou za-

stávku.- jsme naštěstí zvládly všechny. 

 

Po návratu do klubovny jsme se naobědvaly a 

připojily se na další program na Dni sesterství, 

který připravovalo vedení Střelky. Vrátily jsme se 

do školních lavic a pomocí plnění úkolů a škol-

ních (i domácích) cvičení jsme se i přes to, že 

jsme každý měla nějakou nevýhodu, probojováva-

ly od základní školy, přes střední s maturitou, ke 

škole vysoké.  

 

 
 

 

Kontakty na vedoucí: 

 
Kopřiva - Ludmila Sirková (vůdkyně oddílu) 

608 420 325, ludmila.sirkova@gmail.com 

 

Anna Stádníková (zástupkyně vůdkyně)  

731 881 838, ankastadnikova@gmail.com 

 

Korálka – Eliška Slavatová (rádkyně)  

774 712 889, eliska.slavatova@gmail.com
 

mailto:ludmila.sirkova@gmail.com

