
 Chaosník skautiteplice.cz

Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos                                           leden 2016, 35. číslo

Milé skautky, vážení rodiče.
Přinášíme vám 35. číslo Chaosníku. Najdete v něm
kroniku z Prahy plné strašidel, informace 
k  Horkému zimnímu dni  a  Dni  sesterství  a  první
informace k táboru, plus seznam všech akcí, které
plánujeme na toto pololetí. 
Mějte se krásně! 

Kory
Kronika z Prahy plné strašidel
V  pátek  večer  procvičování  šifer  ve  Větrníku  na
Nové Vsi s Verčou a Čarodějův učeň, v sobotu
v Praze návštěva muzea Karla Zemana a následná
hra Prahou plnou strašidel, ve které jedna z našich
trojic  -  Nízkotučné  olivy  -  získala  5.  místo  ve  své
kategorii.   Princip  hry  spočíval  ve  vyluštění  co
nejvíce šifer, podle kterých jsme měly najít 
co nejvíce strašidel.  
V neděli potom krátký mlžný výlet kolem vodárny
 a letiště. To byla ve zkratce lednová výprava. 

Horký zimní den a Den sesterství  
20. - 21. 2. 2016
Budeme opět vařit pro vzácnou návštěvu, která nás
v sobotu navštíví, a poté v neděli navážeme Dnem
sesterství.
Sraz: v sobotu 20. 2. v 9:00 u klubovny
Konec: v neděli 21. 2. v 16:00 tamtéž

S sebou: spacák, hygienu, zápisník a psací potřeby,
nováčka nebo stezku, kroj, 150 Kč.

Akce v tomto pololetí:
20. - 21. 2. - Horký zimní den
4. - 6. 3. - Oddílová výprava
1. - 3. 4. - Oddílová výprava
15. - 17. 4. - Skautský dobrý skutek 
6. - 8. 5. - Oddílová výprava
11. 5. - Sbírka proti rakovině
20. - 22. 5. Středisková brigáda
10. – 12. 6. - Závěrečná výprava
16. 7. - 6. 8. - Oddílový tábor

Tábor 2016
Tábor  2016  bude  oddílový  a  bude  se  konat  na
tábořišti  u  obce  Otaslavice  poblíž  Prostějova.
Přihlášku  a  další  informace  obdržíte  v  průběhu
dalšího měsíce. 
Termíny: 
do 1. 5. odevzdání přihlášky
do 1. 6. platba za tábor

Oddílová schůzka
Vzhledem k tomu, že první týden v únoru jsou jarní
prázdniny,  na  vědomost  se  dává,  že  oddílová
schůzka  se  posouvá  na  středu  po  jarních
prázdninách  -  tedy  10.  2.  2016.  Tudíž  všichni
dorazte a nezapomeňte si kroje! 

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 


