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Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos                                              říjen 2015, 31. číslo
V září se skautky na zahajovací výpravě vydaly 
do Českého středohoří, kde první noc přespaly       
ve zřícenině hradu Oparno a v sobotu došly přes 
Velemín a Milešovku do Bořislavi. Cestou 
probíhaly přijímací zkoušky pro nováčky
a výzvy pro ostatní členky. Od poslední večerní 
výzvy v sobotu večer už o sobě mohou všechny 
bývalé Myšky s klidem tvrdit, že jsou 
právoplatnými členkami oddílu! 

Co nás čeká v nejbližší době? 
V tomto Chaosníku naleznete informace o blížícím 
se přespání a také o podzimních prázdninách. 
Hned první víkend v listopadu poté následuje 
oddílové přespání s tradiční akcí Vyzvědači, 
o kterém bude info v listopadovém Chaosníku.

Lehkoatletické závody, cyklovýlet, 
přespání a brigáda 3.- 4. 10.
Tento  název v sobě obsahuje vše,  co se bude dít 
na následující oddílové akci.
 Jak to bude probíhat?
V sobotu dopoledne se zúčastníme 
Lehkoatletických závodů, po jejich skončení 
pojedeme na krátký cyklovýlet po okolí Teplic a 
večer přespíme v klubovně. V neděli pomůžeme 
na okresní brigádě s různými opravami klubovny.
Sraz: V sobotu 3. 10. v 7:30  u klubovny
Konec: v neděli v 16:00 tamtéž
S sebou: spacák, hygienu, na sebe kroj, sobotní 

oběd a svačinu, 60 Kč, sportovní oblečení, boty do 
tělocvičny se světlou podrážkou, kolo &helmu, 
dostatek pití, zápisník. 

Podzimní prázdniny 28.10. - 1.11. 2015
Na letošní podzimky se vydáme společně se 
světluškami do historického a tajemného města 
Litoměřice. Můžete se těšit na mlžnou atmosféru v
areálu bývalých kasáren, výlet do Terezína a 
mnoho dalších zážitků.
Sraz: středa 28.10. v 9:00 na hlavním nádraží 
Konec: neděle ve 12:20 tamtéž
S sebou: spacák, karimatka, kartička pojištěnce, 
hygiena, uzlovačka,  baterka, lahev s pitím, 
nepromokavá bunda, oblečení dovnitř, do města    
i do přírody (teplé - i rukavice, čepici), pláštěnka, 
přezůvky, ešus, lžíce, hrneček, zápisník, psací 
potřeby, KPZ, čelovka, stezka/nováček, plavky, 
ručník, skautské tričko a šátek, kroj.
Cena: 500 Kč 
Přihlašujte se přes online formulář na webových 
stránkách do 14. 10., zaplatit je potom nutné do 
16. 10. (bankovním převodem na účet střediska 
2000036045/2010, variabilní symbol uveďte 
datum narození svého dítěte ve formátu 
RRMMDD. Do zprávy pro příjemce uveďte i jméno 
dítěte a důvod platby (podzimky).

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

Kory– Eliška Slavatová- rádkyně (Kobylky)
      774 712 889, eliska.slavatova@gmail.com

Tereza Mažáriová- rádkyně (Myšky)
      termazariova@gmail.com

Štěpánka Slavatová- rádkyně (Medúzy)
      stepanka.slavatova@gmail.com 


