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 Vážení rodiče, milé skautky,
je tu rok 2015 a před námi opět spoustu dalších 
skautských akcí. V prosinci jsme byly v Praze s 
Horaly, tvořily na Tvůrčím dni se světluškami, 
ke konci měsíce jsme se sešly na oddílové 
vánoční besídce a den před Vánoci na 
střediskovém Krmení zvířátek.
  V Lednu nás čeká novoroční výprava do 
Krušných hor, o které najdete informace 
v tomto čísle. Mimo to se tu také nachází 
seznam akcí plánovaných na toto pololetí, 
na které doporučujeme si udělat místo ve 
vašem nabitém programu. Mějte se krásně, 
dobrý nový rok všem-
                                                                                       Kory

Akce v roce 2015

9. - 11. 1. Oddílová výprava 

6. - 7. 2. Horký zimní den 

27. 2. - 1. 3. Oddílová výprava 

7. - 14. 2. Jarní lyžařské prázdniny 

3. - 6. 4. Velikonoční prázdniny 

1.- 3. 5. Oddílová výprava 

13. 5. Den proti rakovině

29. - 30. 5. Noc kostelů a oddílové přespání 

26. - 28. 6. Závěrečná výprava 

18.-7. - 8. 8. Letní cyklotábor

Novoroční oddílová výprava 9.-11.1.
Sraz: v pátek 9.1. 2015 v 16:30 v klubovně
Konec: neděle před obědem tamtéž
S sebou: Spacák, karimatku, hygienu, ešus s 
víčkem a lžíci, nůž, zápisník a tužku, 
stezku/nováčka, bačkory, teplé oblečení na sníh, 
termosku na čaj, boby nebo věc na ježdění na 
sněhu (pokud bude na horách sníh), páteční 
večeři, 100 Kč+lítačku/ 3x 15 Kč v drobných na 
autobus. (Spát budeme ve vytápěné budově.)
Můžete se těšit na neznámé místo, kde budeme 
celý víkend bydlet, zasněžené nebo 
nezasněžené, ale pořád stejně kruté a tajemné 
Krušné hory, tmu, jídlo, lidi a možná i dlouho 
očekávané Chaos promítání. Takže se těšte. A 
jeďte! 

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


