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Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos                          září 2016, 40. číslo

 

Milé skautky, vážení rodiče. Představujeme vám už 
40. číslo našeho informacemi naditého věstníku.  
Již od začátku školního roku 2013/14 je tu s námi! 
Zároveň s tím přichází začátek nového skautského 
roku, který bude jako obvykle nabitý akcemi                         
a vším, na co se můžete těšit!  

V tomto čísle naleznete seznam akcí v prvním 
pololetí, změny v oddíle a informace o jedné 
z nejdůležitějších akcí roku - zahajovací výpravě.  

Doufám, že do tohoto skautského roku všechny 
vyrazíme s nadšením, které vydrží až do konce!                 

Kory 

Novinky     

Na zahajovací oddílové schůzce jsme se shodly na 
termínech schůzek - Medúzy, starší skautky, budou 
mít schůzky v pátek od 15:15 do 16:45 a Vážky, 
mladší, ve středu od 17:00 do 18:30.               

Smutnou zprávou je, že náš oddíl opouští Sally, 
která se stěhuje do Libereckého kraje, a Terka, 
Domča a Štěpánka přestupují do roverů - ale  
nebojte se, ty v našem oddíle zůstanou jako 
rádkyně (Terka, Štěpa) a oddílové rádkyně 
(Domča). Další oddílovou rádkyní se stává Anička, 
nově zavádíme také systém podrádkyň, kterými se 
stávají Áša a Pájík. V listopadu se také uskuteční 
první družinové akce.     

 

Tábor  

Letošní tábor se nesl ve znamení příběhu Tobiáše 

Lolnesse. Staly jsme se dvoumilimetrovými lidmi na 

stromě, byly rozděleny do tří rodin a bojovaly proti 

Jo Mitchovi, který chtěl na stromě stále stavět 

moderní továrny. Mimo to jsme se taky koupaly, 

vyráběly sešity, kofoláčky, naušnice a šály, sekaly 

dřevo, dělaly ohně, praly si prádlo, plnily výzvu 24 

hodin na stromě, vařily, hrály lagori a spoustu 

dalších věcí. Tábor byl pro všechny účastnice                     

i vedoucí skvělým zážitkem, a doufáme, že příští 

rok se nám podaří letos osvědčenou formu 

oddílového tábora zopakovat! 

 

 

Plán akcí na první pololetí 

23. - 25. 9. Zahajovací výprava 

7. - 9. 10. Oddílová výprava 

27. - 31. 10. Podzimní prázdniny 

Listopad Družinové akce (data upřesníme) 

9. - 11. 12. Přespání se Střelkou a Tvůrčí den 

22. 12. Vánoční besídka 

23. 12. Krmení zvířátek 

 

Zahajovací výprava  

Na zahajovací výpravě se vydáme do Českého 

středohoří, kde vystoupáme na tajemnou horu 

Ostrý. Jak je známo, kdo nejede na zahajovací 

výpravu, jako by nebyl, takže se těšte a hlavně 

jeďte!  

Sraz: v pátek v 16:00 u klubovny  

Konec: v neděli v 15:00 tamtéž  

S sebou: spacák, karimatku, hygienu, oblečení, 

dobré boty (pohorky), stezku nebo nováčka, zápisník 

a psací potřeby, KPZ se sirkami, pláštěnku, ešus 

a lžíci, lahev alespoň 1,5 litru čisté vody, kapesní nůž, 

uzlovačku, čelovku nebo baterku, reflexní prvek 

(náramek, přívěšek…), páteční večeři, vše sbalené do 

jedné krosny, 250 Kč, na sebe skautské tričko a šátek. 

 

Kontakty na vedoucí: 

Kopřiva - Ludmila Mráčková (vůdkyně oddílu) 

      608 420 325,  mrackova.lida@gmail.com 

Kory – Eliška Slavatová (zástupkyně vůdkyně) 

      774 712 889, eliska.slavatova@gmail.com 

Tereza Mažáriová- rádkyně (Vážky) 

      ter.mazariova@gmail.com 

Štěpánka Slavatová- rádkyně (Medúzy) 

      stepankaslavatova@gmail.com 


