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Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos                                           duben 2016, 37. číslo

Milé skautky, vážení rodiče.

Poslední období je pro náš oddíl velmi  přívětivé,
za jedno necelé pololetí přišlo k nám do oddílu  už
5 nováčků (Marí, Markét, Šárka, Zuzka, Jeny), které
se snad udrží!                                              
Tento  Chaosník  dostáváte  do  rukou  už  na  konci
března z toho důvodu, že dubnová výprava se koná
hned od 1. dubna. Těšte se na ni a na všechny další
budoucí akce!
Kory

Kronika březnové výpravy
V březnu jseme se vydaly navštívit Českou Lípu. 
Tam  jsme  bydlely  v  klubovně  Tomíků  na  okraji
města,  kde  jsme  si  užily  spaní  na  třípatrových
palandách.  Po  večerech  jsme  hrály  třeba  Kufr,
kreslily  své  budoucnosti  nebo  hrály  zdravovědné
scénky. 
V  sobotu  jsme  na  celodenním  výletě  prošly
Peklem,  kde  jsme  lezly  do  skalního  okna
a přecházely řeku po mostech, a vrátily se cestou
přes nádraží   Zahrádky,  Kvítkov a vyhlídku Hanlův
Kámen, kde jsme se dozvěděly story o legendárním
Starém  Pepovi.  Celkově  se  podle  ohlasů  výprava
povedla, což nás těší. 

 

Rádcovský kurz Prométheus
Dvě  naše  členky,  Ančovička  a  Malina  se  také  v
minulém  měsíci  zúčastnily  prvního  víkendu
rádcovského  kurzu  Prométheus,  kde  načerpaly
znalosti  ke svému rádcování u světlušek. 

Dubnová výprava 1. 4. - 2. 4.  2016
Těšte  se   na  výlet  do neznámých končin Českého
středohoří, kde budeme po dlouhé době přespávat
pod  stanem  (pokud  nám  to  počasí  dovolí,
v  opačném  případě  zůstaneme  v  klubovně).
Končíme neobvykle, už                   v sobotu večer. 
Sraz: v pátek v 15:30 v klubovně
Konec: v sobotu 2. 4. v 17:00 u klubovny

S  sebou: spacák,  karimatku,  hygienu,  teplé
oblečení, dobré boty, stezku nebo nováčka, zápisník
a tužku, pláštěnku, lahev alespoň 1 litr, kapesní nůž,
uzlovačku,  čelovku nebo baterku,  vše sbalené do
jedné krosny + místo na společné zásoby, 150 Kč,
páteční večeři (na oheň), na sebe tričko a šátek

Přihlášky na tábor 2016
Nezapomeňte, že na odevzdání přihlášky máte čas
jen do konce dubna. 

Skautský dobrý skutek 
Upozorňujeme  a  omlouváme  se,  tato  akce
plánovaná  na  třetí  dubnový  víkend  se  nakonec
neuskuteční. 

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 


