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   Únor byl pro náš oddíl celkem akčním měsícem.  
V tomto Chaosníku se můžete pokochat fotkami z
akcí a také zde nalézt zásadní informace o akcích, 
které sice nepřijdou v tomto měsíci (kvůli jarním 
prázdninám), nicméně už se nezadržitelně blíží...

Horký zimní den
Večerní hry (jaké nejoriginálnější věci máme 
společné a testování znalostí o princi Williamovi), 
piknik v klubovně, shakespearovské scénky, noční 
procházka a Palermo. 
V sobotu vaření delikates v anglickém stylu (vejce 
se slaninou  (na sporáku), podivná polévka, fish & 
chips a český puding) a vyvrcholením byla 
nakonec návštěva Jeho výsosti prince Williama se 
ženou a synem. 
 To byl ve zkratce náš úžasný HZD.  

Oddílové přespání a Den zamyšlení
 V pátek nás čekala  plavecká, pizzová večeře od 
Saláma a nakonec dlouhá cesta poslepu na 
neznámá místa, odkud se týmy musely vrátit zpět
do klubovny. Všichni přežili, proto jsme se mohly 
zůčastnit i nadcházejícího sobotního Dne 
zamyšlení (potom, co jsme se vrátily z mise „Najít 
Verči čepičku“). Věřím, že tvorba pyramid z lidí, co
nejdelšího hada z oblečení, živých obrazů, písní, 
scének, vymýšlení co nejvíce afrických zemí a tak 
dále v nás všech zanechala velice pozitivní zážitky,
děkujeme Šárce a Gee a budeme se těšit na 
příště... 



Velikonoční prázdniny 2.-6.4. 2015

Na Velikonoční prázdniny po dlouhé době 
vyrazíme mimo Teplice, a to do Mařenic                     
v Lužických horách. Těšte se! 
Sraz: čtvrtek 2.4. v 10:30 na hlavním nádraží
Konec:  pondělí 15:03 tamtéž
S sebou: spacák, karimatku, pohorky, oblečení 
zejména na ven, přezůvky, baterku nebo čelovku, 
zápisník a tužku, jídlo na čtvrtek (večeře už bude 
společná), nůž, pláštěnku, plavky, ručník, hygiena,
ešus a lžíci,lahev s pitím (alespoň 1 l), stezku nebo 
nováčka, malou lékárničku (máš-li), KPZ, 
uzlovačku, tři libovolné hádanky, luštěnky, šifry 
(křížovka, sudoku nebo cokoli podobného, k čemu
máš řešení a nebo to dokážeš rozluštit),                     
vše sbalené do jedné krosny a na sebe skautské 
tričko a šátek. 

Přihlašujte se emailem Kopřivě do 27.3. a do 
stejného termínu je také třeba uhradit poplatek
600,-Kč na účet střediska.

Svojsíkův závod 24. - 26. dubna 2015 
 
Závod se bude konat v Oseku, bude se soutěžit v 
reálných družinách (Kobylky a Medůzy) a utkáme 
se i s družinami z jiných středisek. Na této akci je 
důležitá účast úplně všech skautek, protože každý
člověk je důležitý a jeho přispění může 
rozhodnout o tom, jestli vaše družina postoupí, 
nebo ne. 
Sraz: Pátek 24. 4. 2015 odpoledne (čas bude 
upřesněn emailem a na stránkách) 
Konec: Neděle 26.4. ráno v klubovně
S sebou potřebujete: spacák, karimatku a láhev s 
pitím. 

 

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




