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Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos                                           leden 2016, 34. číslo
Milé skautky, vážení rodiče.
Přichází  novoroční  Chaosník,  ve  kterém  najdete
kroniku z Adventní Prahy (kromě této výpravy jsme
v  prosinci  podnikly  Tvůrčí  den  a  přespání  se
světluškami, na kterém se v týmech hledaly tajné
ingredience,  pekly  perníčky  a  druhý  den   se
vyráběly placky, přáníčka, bambule, výrobky z fima
a spoustu dalších věcí, vánoční besídku s věštbami,
vánočními šarádami a litím vosku a krmení zvířátek
s obvyklou atmosférou pod borovicí.) a informace
k akcím, které chystáme na nejbližší měsíce. 
Takže čtěte pozorně, a mějte dobrý rok 2016!

Prosincová Praha s Horaly 
První víkend v prosinci jsme se spolu s Horaly sešli
v pátek v klubovně, večer šli do plavecké a hráli hru
na svržení Rakouska-Uherska. A v sobotu brzy ráno
nečekaně odjeli... vlakem do Prahy. 
Tady  jsme  prochodili  všechna  známá  místa  jako
hrad,  Petřín  a  Karlův  most,  luštili  enigmatickou
šifru,  nezjistili,  kdo  je  agent  Hugo  Stiglitz,  shlédli
vcelku působivou výstavu ve Vítkovském památníku
a taky vyhlídku z jeho střechy a nakonec měli volno
při  dlouhém  rozchodu,  který  byl  úspěšný   i  přes
občasný nedostatek kapesného. 
 Po večeři ve Františkánské zahradě jsme odjeli zase
zpět  (v  téměř  soukromém  vagonu,  na  rozdíl  od
přeplňeného raního vlaku), v neděli ráno si zahráli
na Písečáku hru na prezidenty a pak se šlo domů. 

    
Praha plná strašidel 8.-10.1. 2016
Praha podruhé, tentokrát ovšem všichni vědí, kam
se jede.  Cílem celé výpravy je akce Prahou plnou
strašidel,  což  je  závod,  který  vyzkouší  odvahu
orientaci v neznámém městě. 
Sraz: v pátek  8.1. v 17:00 u klubovny
Konec: v neděli 10.1. v 15:00 na Benešově náměstí

S sebou: Karimatku, spacák, hygienu, teplé oblečení
do  města,  dobré  boty  na  chození,  malý  batůžek,
termosku,  kapesné  na  rozchod,  zápisník  a  psací
potřeby,  nůžky,  čelovku,  kroj,  průkazku  na  MHD
(pokud máš), 250 Kč

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 (Vážky)

      ter.mazariova@gmail.com

Štěpánka Slavatová- rádkyně (Medúzy)

      stepankaslavatova@gmail.com 


