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Vážené skautky, milí rodiče. 

Blíží se jaro a s ním spousta akcí. V únoru se konal 
Horký zimní den, v březnu se hned první víkend 
chystáme na výpravu do České Lípy, třetí víkend se 
koná pro rádkyně a budoucí rádkyně kurz 
Prométheus, a protože letos nepořádáme 
Velikonoce, tak se připravte na další výpravu hned 
1. - 3. dubna.  Skautky také v průběhu března 
obdrží přihlášku na tábor, kterou je nutné odevzdat 
do konce dubna. Těšte se na vše, my se těšíme též!  

Kory 
Kronika Horkého zimního dne 

V sobotu ráno jsme dostaly dopis od veleslavného 
režiséra Tima Burtona, ve kterém nám sdělil, že 
pořádá konkurz na svůj nový film a chce vybrat 
herečku z našich řad. Ve městě jsme následně 
hledaly podmínky, za jakých máme šanci roli dostat, 
a zjistily, že hlavními podmínkami je umět vařit 
a zahrát scénku, což jsme se pokoušely zbytek dne 
dokázat. Na večeři poté opravdu dorazil sám „Tim 
Burton“ s chotí a po večeři a zhlédnutí scének se 
rozhodli pro Ášu, která obdržela letenku do USA. 
Některé další herečky získaly za svou roli Oskara 
a všechny jsme dostaly vstupenky do „kina“, kam 
jsme hned vyrazily. (Bylo v Žížalárně, ale patřičný 
efekt to mělo.)  
V neděli jsme vystoupily za trochu mlhavého počasí 
na Doubravku a po obědě si zahrály hry se 
světluškami na oslavě Dne sesterství.  
 

 

 
Březnová výprava 4. 3. - 6. 3. 2016  
V březnu se vypravíme do České Lípy, kde budeme 
přespávat v klubovně Tomíků a odtud vyrážet na 
výlety do města a okolních skal. 

Sraz: v pátek 4. 3. v 15:15 na hl. nádraží 

Konec: v neděli 6. 3. v 15:02 tamtéž 

S sebou: spacák, hygienu, teplé oblečení, dobré 
boty (pohorky), stezka nebo nováček, zápisník 
a penál s pastelkami, KPZ se sirkami, zpěvník 
(oddílový nebo táborový), pláštěnka, ešus a lžíce, 
lahev alespoň 1 litr čisté vody, kapesní nůž, 
uzlovačku, čelovka nebo baterka, přezůvky, malý 
batůžek, vše sbalené do jedné krosny, 250 Kč, na 
sebe skautské tričko a šátek. 

Kontakty na vedoucí během akce: 

Eliška Slavatová - Kory: 774 712 889 
Veronika Holzknechtová - Verča: 606 161 920  
 

 

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 


