
   CHAOSNÍK  skautiteplice.cz

   Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos        září 2014, 20. číslo

Milí rodiče, drahé skautky,
začíná nový skautský rok. 
Na táboře se náš oddíl rozrostl o další členky, 
které k nám přešly od světlušek, konkrétně o 
Méďu, Jahodu, Verču, Malinu, Kukačku a Anču. 
Naopak Křítek se s námi loučí a odchází do 
roverského kmene. 
Další novinkou z prázdnin je, že vůdkyně oddílu, 
Kopřiva, se stala v srpnu ze Sirkové Mráčkovou. 
Gratulujeme! 
Změní se také zástupkyně vůdkyně oddílu, kterou
se (byť zatím neoficiálně) stává Kory. V tomto 
Chaosníku najdete předběžný seznam akcí na 
celý rok, plus info k nejbližším akcím. Mějte se 
krásně. Kory

Seznam plánovaných akcí na rok 2014/15

Promítání a informační schůzka pro rodiče 10. 9.

Zahajovací výprava 12. – 14. 9. 

Říjnová výprava 3. – 5. 10. 

Podzimky 24. – 28. 10.

Brigáda 1. – 2. 11. 

Vyzvědači a přespání 8. – 10. 11. 

Adventní Praha 5. – 7. 12. 

Přespání se Střelkou a Tvůrčí den 12. – 13. 12.

Vánoční oddílová besídka 17. 12. 

Krmení zvířátek 23. 12. 

Betlémské světlo 24. 12.

Půlnoční mše v Beuronské kapli 24.  12.

Zahajovací výprava do Krušných hor 
12. -14.9.
Sraz: v pátek v 17:00 v klubovně
Konec: v neděli mezi 14:00 a 15:00 tamtéž 
S sebou: Spacák, karimatku, oblečení, lahev s 
pitím, kartáček a pastu, zápisník a tužku, čelovku,
KPZ, pláštěnku, nůž, 200 kč na jídlo a dopravu, 
pevné boty, na sebe skautské triko s šátkem.

Informační schůzka pro rodiče a promítání
fotek z tábora
Milí rodiče, ve středu 10. 9. se koná v 18:00 v 
klubovně promítání fotek z tábora a následná 
informační schůzku, na které se dozvíte všechny 
informace k dění v letošním roce. Konec akce 
bude v 18:45, a Vaše účast je velmi žádoucí.

 
 
Kontakty na vedoucí:
Kopřiva - Ludmila Mráčková (vůdkyně oddílu)
      608 420 325,  mrackova.lida@gmail.com

Kory– Eliška Slavatová 
      774 712 889, eliska.slavatova@gmail.com

Sanička-Anna Stádníková 
      731 881 838, anka.stadnikova@gmail.com




