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Informačník 22. Oddílu skautek Ála Chaos             listopad 2016, 42. číslo 

Vážení rodiče, milé skautky, je tu Chaosník, ve 
kterém najdete kronikový zápis z podzimních 

prázdnin a říjnové výpravy a samozřejmě také 
informace o akcích v listopadu: tentokrát to budou 
družinové akce, na kterých je vaše účast velmi 

důležitá, a rozhodně se máte na co těšit!  
Kory 

Říjnová výprava na Úpoř  

Hned první víkend v říjnu se konala výprava, na 
které jsme nejprve večer zpovídaly lidi ve městě 
ohledně voleb, a druhý den nás napadli 
mimozemšťani. Musely jsme se tedy vydat do míst, 
kde bylo možné je zlikvidovat. Cesta vedla přes 
Kladruby, přes rozbahněné louky a pole až do 
Ohníče, kde jsme si nakoupily brambůrky a strávily 
spoustu času na dětském hřišti, a nakonec až do 
Úpoře, kde jsme se „ubytovaly“ v domě Kory 
a Štěpánky rodičů. Ještě ten večer jsme se naštěstí 
všech ufonů zbavily (pomocí vaření lektvaru 
z divokých rostlin a hledání a likvidování jejich 
„vajec“) a v neděli ráno mohly s klidem jet domů.  

Podzimky v Chomutově 

Podzimní prázdniny jsme spolu s  Horaly strávili 
v Chomutově. Byli jsme v zooparku, v aquasvětě 
i na Jezeří a prošli jsme Chomutov skrz naskrz. 
Zahráli jsme si lakros s  chomutovskými skauty, 
chytali ropáky u dolů a snažili se zůstat v krajském 
zastupitelstvu a prosadit cíl, který měl každý zadaný 
podle své postavy, kterou dostal na začátku akce. 
Bylo to skvělé, bylo nás spoustu a všichni si, myslím, 
odvezli spoustu zážitků.  

 

Družinová akce Medúz  

Sraz: v sobotu 19. 11. v 10:00 u klubovny 

Konec: neděle ráno tamtéž 

S sebou: spacák, karimatku, hygienu, sobotní oběd, 
100 Kč. 
 

Kontakt: Štěpánka                   
stepankaslavatova@gmail.com 

723 652 393 

Družinová akce Vážek  

Sraz: v pátek 18. 11. v 18:00 u klubovny 

Konec: sobota ve 13:00 tamtéž 

S sebou: spacák, hygienu, zápisník a tužku, 50Kč, 
jídlo na celou dobu  

Kontakt: Terka  
      ter.mazariova@gmail.com 

603 205 776 
 

Kontakty na vedoucí: 

Kory - Eliška Slavatová (vůdkyně oddílu) 

      774 712 889, eliska.slavatova@gmail.com 

Kopřiva - Ludmila Mráčková  

      608 420 325,  mrackova.lida@gmail.com 

Štěpánka Slavatová - rádkyně (Medúzy)  

      stepankaslavatova@gmail.com 
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