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Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos                                duben 2015, 28. číslo
Co se dělo v březnu a dubnu? A co se bude dít dál?
Následující dny budou poměrně nabité akcemi.
V tomto Chaosníku zjistíte informace o Svojsíkáči  
a také o všech květnových akcích. 

Velikonoce
Spolu s Horaly jsme se tentokrát vydali                     
do zasněžených  Mařenic u Jablonného                     
v Podještědí, kde jsme se dostali do roku 1941        
a  měli za úkol pomoci Alanu Turingovi rozluštit 
Enigmu. 
 Po vyčerpávajícím pátečním výletě na Ledovou 
jeskyni se špiony a ztrácejícími se členy a sobotním
zdravovědným Riskuj, stavění stanů poslepu, 
hledání mikrokešek, vymýšlení scének, básní          
a disciplín se nám opravdu povedlo německou 
šifru rozkódovat a tím se zachránit před bombou, 
která měla spadnout na chatu. 

Svojsíkův závod 24.- 26. dubna 
Sraz: Pátek 24. 4. v 16:00 v klubovně
Konec: Neděle 26.4. ráno tamtéž
S sebou: spacák, karimatku, ešus,  lžíci, pláštěnku, 
nůž, KPZ se sirkami a březovkou, zápisník a tužku, 
nabitý mobil, hygienu, 100 kč.
Na sebe dobré boty a skautský kroj, pokuud 
nemáš kroj, vezmi si skautské tričko se šátkem.

Květnová výprava 1.-3. 5. 2015
V květnu vyrazíme na krutou celovíkendovou 
výpravu do Českého středohoří.
Sraz: v pátek v 16:16 na hlavním nádraží
Konec: neděle mezi 16-17:00 u klubovny
S sebou:večeři na první den, spacák, karimatka, 
hygiena, uzlovačka(na přístřešek), KPZ se sirkami, 
nůž, dobré boty, oblečení na ven dle počasí, 
pokrývka hlavy, baterka, lahev min. 1,5 l čisté 
vody, pláštěnka, ešus, lžíce, zápisník, tužka, stezka,
plavky, ručník, nenápadné oblečení, sluneční brýle 
(součást vybavení agenta), místo v krosně              
na společné zásoby, 200 Kč, na sebe skautské 
tričko a šátek.

Květinový den 2015
Ve středu 13. 5. 2015 se koná Český den proti 
rakovině, na kterém už podruhé budeme pomáhat
prodejem květin. Akce se bude konat místo 
schůzky Medúz.
Sraz: 14:30 na začátku Krupské ulice (u KB)
Konec: 18:00 tamtéž
Na sebe žluté tričko z minulého ročníku,                 
pokud máte, popřípadě kroj. 
S sebou potřebujete jen pití a malou svačinu. 

Noc kostelů 30. 5. 2015
Sraz: pátek 29. 5. v 17:00 v klubovně
Konec: sobota 30. 5. ráno
S sebou: spacák, hygienu, páteční večeři.                

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




