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Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos                                           prosinec 2015, 33. číslo
Milé skautky, vážení rodiče.
Je tu Chaosník na měsíc prosinec. V listopadu byla
jedinou akcí našeho oddílu hra Vyzvědači spojená 
s oddílovým přespáním. Sešlo se nás spoustu, nejen
z našeho, ale i z Horalského  oddílu a dokonce přijeli
skauti  z  Chomutova,  a  akce  byla  podle  ohlasů
podařená.  Prosinec  bude oproti  minulému měsíci
nabitý akcemi, takže si nenechte nic ujít!
  V lednu (8. - 10. 1.) potom připomínáme Prahu
plnou strašidel,  a  také nezapomeňte na zaplacení
registrace do konce kalendářního roku. 

Prosincová výprava s Horaly 4. - 6. 12.
Čekají nás procházky potemnělým městem, ukázky
Vánočních tradic, možná i nějaké to nakupování 
a také návštěva plavecké haly.
Sraz: pátek 4.12. v 19:00  u klubovny
Konec: v neděli v 10:00 tamtéž
S  sebou: spacák,  hygienu,  zápisník,  tužku,  zimní
oblečení  do města, plavky a ručník, kroj a skautský
šátek,  200  kč  na  společné  jídlo,  bazén  a  další
radovánky a kapesné.

Přespání se Střelkou a Tvůrčí den 
11. - 12.  12.
Jako  tradičně  se  i  letos  spolu  se  světluškami
ponoříme  do  vánoční  atmosféry  a  vyrobíme  si
spoustu tradičních i netradičních ozdob a dárků.  
Sraz: pátek 11. 12. v 18:00 v klubovně
Konec: v sobotu 12. 12. ve 12:00 tamtéž                     

S  sebou: jídlo  na  celou  dobu,  spacák,  hygienu,
zápisník, tužku a 30 Kč na  materiál.

Oddílová vánoční besídka
Příležitost vidět se téměř naposledy před dlouhými
prázdninami,  příležitost  předat  si  navzájem  malé
dárky  i  příležitost  třeba  poodkrýt  temnou  roušku
budoucnosti pomocí námi poupravených vánočních
tradic. 
Sraz: v pondělí 21. 12. v 16:00 v klubovně
Konec: v 18:00 také zde
S sebou si vezměte jen dárky pro své přátele, 
popřípadě ochutnávky cukroví. 

Tradiční krmení zvěře 22. 12.
Bude zbývat  jen chvíle  do Vánoc,  a  my se  znovu
vydáme temným lesem k památné borovici v lese
za Proboštovem. 
Sraz: v 16:00 na autobusové zastávce Anger
Konec: 18:00 tamtéž

S sebou:  teplé oblečení, termosku s čajem, vzorek
cukroví  a  samozřejmě nadílku pro zvířátka:  lojové
koule pro ptáčky,  jablka,  seno,  kaštany… (neberte
staré pečivo).

Betlémské světlo 24. 12.
Jako  obvykle  si  i  letos  můžete  do  svého  domova
odnést  světlo,  které  přivezli  skauti  až  z  Betléma.
Bude k dispozici v klubovně od 9:00 do 12:00 a na
dalších místech po celých Teplicích.

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)
      ter.mazariova@gmail.com
Štěpánka Slavatová- rádkyně (Medúzy)

      stepankaslavatova@gmail.com 


