
 Chaosník skautiteplice.cz

Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos                                          červen 2016, 39. číslo

Milé skautky, vážení rodiče.
Končí  nám  školní  rok.  V  květnu  jsme toho  stihly
spoustu a v červnu tomu nebude jinak.  Čeká nás
výpomoc na dobročinném běhu v Duchcově a poté
jedna  z  nejpodstatnějších  akcí  roku-  závěrečná
výprava, které se, doufáme, zůčastí co nejvíce z vás.
Mějte se krásně a užívejte si života. 

 Kory
Kronika z květnové výpravy
Sešly jsme se v sobotu ráno před gymplem a celý
horký  den  buď  závodily  (Vážky)  nebo  pomáhaly
(všichni ostatní) na Závodu vlčat a světlušek, který
zde probíhal. Odpoledne jsme se vytratily a zamířily
na  nádraží,  cestou  nakoupily  zásoby  a  vyjely
autobusem  do  Krupky.  Tam  jsme  sprintovaly  do
šíleného  kopce,  abychom  chytily  lanovku,  což  se
nám taky  povedlo.  Lanovka  byla  dosti  rozviklaná,
ale unesla nás. Vyjely jsme nahoru a po hřebenech
došly  na  jezírka,  kde  jsme  našly  jelení  paroh,
udělaly si  oheň a přespaly pod širým hvězdnatým
nebem, protože bylo krásně. 

V  neděli  jsme  vyrazily  směrem  domů,  cestou  si
vyzkoušely  nějaké  ty  triky  s  buzolou   a  hrály  na
Osvobození  Československa,  a  pak  z  Dubí  dojely
autobusem do klubovny. 

Květinový den
Ve středu 11. 5. jsme společně se světluškami
 z družiny Včelek celé odpoledne prodávaly kytičky
na  sbírku  Den  proti  rakovině.  Podařilo  se  nám
prodat  kolem 600 kytiček a vydělat tím pro sbírku
přesně 14 354 korun. 



Intercamp
8 holek z Chaosu a 8 Horalů s Martinem a Verčou
vyrazilo  do pevnosti  Josefov  u  Jaroměře na  velké
setkání skautů nejen z Evropy – Intercamp. Čekaly
nás  čtyři  dny  plné  netradičních  aktivit,  koncertů
a seznamování  se  skauty  z  Česka  i  jiných  zemí.
Nikdo z nás, kdo jsme se zúčastnili, určitě nelituje.
Pojedeme  příště  do  německého  „města  koní“?
Uvidíme, snad ano!

Běh naděje 4. 6. 2016
V sobotu 4. 6. pojedeme do Duchcova pomáhat při
organizaci  dobročinného Běhu naděje.  Dopoledne
budeme pomáhat s organizací akce, projdeme se po
Duchcově  a  půjdeme  se  podívat  na  taneční
vystoupení Áši a Majdy :). 

Sraz: v sobotu v 7:20 na hlavním nádraží

Konec: v 16:00 tamtéž

S  sebou:  Svačinu  a  pití  na  celý  den,  20  Kč  na
autobus/ lítačku na autobusy Ústeckého kraje,  na
sebe kroj. 

Závěrečná výprava 10. - 12. 6. 2016
Na  závěrečnou  výpravu  se  tentokrát  vydáme
poznávat  krásy  vzdálenějších  končin  Českého
středohoří. Těšte se!

Sraz:  v pátek v 15:45 na hlavním nádraží

Konec:  v neděli v 17:30 tamtéž

S  sebou:  hygienu,  spacák  a  karimatku,  teplé
oblečení,  dobré  boty,  stezku  nebo  nováčka,
zápisník a tužku, pláštěnku, ešus a lžíci, lahev
alespoň  1,5  litru  čisté  vody,  kapesní  nůž,
uzlovačku, čelovku nebo baterku, vše sbalené
do jedné krosny + místo na společné zásoby,
200 Kč, páteční večeři, na sebe tričko a šátek.

 

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 




