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Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos  říjen 2014, 21. číslo 
 

 

Úvodník 
 

Milí rodiče, milé skautky, v novém čísle Chaosníku 

přinášíme informace hlavně o říjnové oddílové 

výpravě a podzimních prázdninách. 

 

Za sebou máme zahájení nového školního roku; na 

první letošní schůzce jsme přijaly nové členky, 

během schůzky s rodiči promítly fotografie i video 

z tábora a hlavně se nám podařilo na zářijové 

výpravě dobýt hrad Rýzmburk a Flájskou přehradu 

s pouhým jedním ranním zmoknutím. 

 

Z důležitých novinek - během září si naše mladší 

skautky vybraly název pro svou družinu – Medúzy 

(interně je zatím přezdíváme Nezmaři).  

 

 Krásné babíletní dny, za vedení oddílu 

 Kopřiva 

 

 
 
Medúzy jsou velmi krásní a éteričtí vodní živočichové, ale 

umějí se i smrtelně mstít. Doufáme, že naše Medúzy se 

budou profilovat spíše v té kráse:) 

 

 

Říjnová výprava 3. – 5. 10. 

 
Sraz: v pátek v 17:00 v klubovně  

Návrat: v neděli na hlavní nádraží v 14:16.   

 

S sebou si do jedné krosny zabalte: páteční večeři a 

sobotní snídani, láhev (alespoň 1, 5 litru) spacák a 

karimatku, teplé oblečení na pohyb a přespání venku, 

čelovku, pláštěnku, nůž, ešus a lžíci, kartáček a 

pastu, plavky a ručník (co kdyby bylo teplo), 

uzlovačku, páteční večeři a sobotní snídani, zápisník, 

tužku, nováčka/stezku, 200 Kč, skautské tričko a 

šátek (na sebe). 

 

Podzimní prázdniny 

24. – 28. 10. 2014 (pátek – úterý) 

Letos se na podzimní prázdniny vypravíme opět 

s Horaly a cílem bude Česká Lípa. Zde budeme 

bydlet v místní klubovně střediska Řetěz (s topením 

a elektřinou) a podnikneme výlety do okolních 

přírodních krás, například do Pekla. Tématem 

prázdnin bude příprava na jarní Svojsíkův závod. 

 

Přihlašujte se prosím do 17. 10. Lídě mailem nebo 

telefonem (kontakty níže), do stejného data je nutné 

uhradit na účet střediska poplatek 500 Kč. 

 

Sraz: v pátek v 15:15 na hlavním vlakovém nádraží 

Návrat: v úterý v 18:15 tamtéž 

 

S sebou si do jedné funkční krosny zabalte: 

karimatku a spacák, teplé oblečení převážně na 

pohyb venku (čepice, rukavice, šála), ešus a lžíci, 

nůž, páteční večeři a sobotní snídani, pláštěnku, 

čelovku nebo jinou svítilnu (určitě nezapomeňte!), 

hygienu, plavky a ručník, zápisník a tužku, 

Nováčka/stezku, uzlovačku (také povinné pro 

všechny), láhev alespoň 1 litr nebo termosku 

s čajem, lékárničku (kdo má svoji), na sebe pohorky, 

skautské tričko a šátek (může být táborový). 

 

Zahajovací výpravou jsme se rozloučily s Křítkem, která 

přechází do roverského kmene. Děkujeme, Křítku, za vše, 

co jsi s námi prožila, a v roverském kmeni na viděnou! 

 

 

Kontakty na vedoucí: 

Ludmila Mráčková (Kopřiva, vůdkyně oddílu) 

608 420 325, mrackova.lida@gmail.com 

Anna Stádníková (Sanička) 731 881 838 

Eliška Slavatová (Kory) 774 712 889 
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