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Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos                                           květen 2016, 38. číslo

Milé skautky, vážení rodiče.
V  tomto  Chaosníku  najdete  kronikový  zápis
z  dubnové  výpravy  a  informace  o  akcích,  které
chystáme v  květnu:  květnové výpravě spojené se
Závodem vlčat a světlušek a Květinovém dni. 
A mimo to také instrukce k úkolu pro všechny z vás,
které se chystáte na tábor. 
Užijte si čtení a vše, k čemu se chystáte.

Kory
Kronika z dubnové výpravy
Na výpravu přišlo i s vedoucími celkem patnáct lidí.
Vyrazily  jsme  velice  ctižádostivě
a navzdory brzkému  jaru  pod  stany,  které  jsme  si
postavily na malém palouku pod Doubravkou.

Druhý  den  jsme  za  slunečního  svitu  uskutečnily
cestu  kolem  Milady.  Cestou  jsme  hrály  hry
s tématikou skautů v ilegalitě. V Chabařovicích jsme
nastoupily na autobus, tím jsme dojely k Olympii
a od ní už jen pěšky do klubovny.

Květnová výprava 7. - 8.  5. 2016
Na  následující  výpravě  se  vydáme  pomáhat
s přípravou ZvaSu, s tím že Vážky se ho nesoutěžně
zúčastní,  a  také,  pokud  nám  bude  přát  počasí,
vyrazíme přespat minimálně na jednu noc ven do
jarní přírody. 
Sraz: v sobotu v 8:00 před gymnáziem (v kroji)

Konec: v neděli  v 15:00 u klubovny

S sebou: spacák, karimatku, hygienu, teplé oblečení
na spaní venku, 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, 150kč, páteční večeři, na sebe kroj

Květinový den 2016
Již  potřetí  se  společně  s  vlčaty  zúčastníme sbírky
Český den proti rakovině - budeme prodávat žluté
kytičky a výtěžek půjde na výzkum a léčbu rakoviny. 

Sraz:  ve středu 11.  5.  ve 13:30 na křižovatce ulic
Krupská  a U Divadla 

Konec: 18:00 tamtéž 

S sebou: svačinu a odhodlání, na sebe skautský kroj
nebo triko z minulého ročníku- ideálně obojí.

Účastnické programy na tábor
Jak už je téměř tradicí, na každý náš tábor si všichni
účastníci připravují program pro ostatní. Vás to čeká
taky. Vaším úkolem bude do konce června vymyslet
a  zapsat  do  tabulky,  která  většině  z  vás  přišla
emailem, svůj vlastní originální program- rukodělku,
sportovní  hru,  týmovou  soutěž  nebo  učení
netradiční aktivity... je to na vás. 

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 


