
 
 

Chaosník červen 2017, 49. číslo 

V první řadě se omlouvám za podivný vzhled        
tohoto čísla kvůli technologickým potížím. Ale      
všechny potřebné informace zde najdete, takže      
to nevadí. Přeju vám, aby se vám co nejvíc         
vydařily poslední dny školního roku a těšte se        
na tábor!  

Kory 
 
Květnová výprava 
V květnu jsme se vydali prozkoumat Tiské       
stěny a jejich okolí. První noc jsme přespaly v         
lese u skal, druhou v jeskyních ve skalách,        
mezitím jsme si v sobotu vyšly na Děčínský        
Sněžník. Celou dobu nás provázel program na       
téma poznávání různých světových    
náboženství, takže jsme si vyzkoušely     
například meditaci, vymýšlení vlastních    
manter nebo jsme si zahrály na hinduistické       
bohy. Dokonce nám vyšlo i krásné počasí,       
takže nezbývá, než bohům oněch všech      
náboženství poděkovat.  

 

 

Květinový den 
Místo jedné ze středečních schůzek jsme opět       
prodávali kytičky na sbírku Den proti rakovině,       
a tentokrát se nám za pomoci světlušek a        
jednoho rovera podařilo vybrat přes 10.000      
korun. Všem zúčastněným díky! 

 
Intercamp 
Pět členek našeho oddílu se zůčastnilo      
mezinárodního skautského setkání Intercamp.    
,,Na intercampu ve Warendorfu jsme navštívili      
zábavní park, podívali se na krásné město       
Münster a s tématem "Zpátky do budoucnosti"       
jsme si užily InterCamp jako takový. Sice nám        
občas trochu pršelo, ale to nám nebránilo v        

poznávání skautů z celého světa, nebo      
ochutnávání jídel na food festivalu!” 

 
 
Balící brigáda 18. 6. 2017 
Vzhledem k tomu, že místo minulé střediskové       
brigády jsme odjely na výpravu, je důležité,       
abychom tentokrát pomohly na další brigádě      
velkou účastí. Budeme balit na tábory      
případně ještě nějak zvelebovat klubovnu a      
zahradu, ale rozhodě bude co na práci. Začátek        
akce je v neděli v klubovně v 9:00 a konec          
v 18.00. S sebou stačí pracovní oblečení, jídlo        
bude zajištěno. Rodiče, pokud budou mít      
zájem, jsou zváni též.  
 

Závěrečná výprava 23. - 25. 6. 2017 
Vydáme se pro změnu do míst, které jsou nám         
vcelku blízké, ale vždy je něco nového co        
můžeme objevovat, takže se těšte.  
Sraz: v pátek 23. 5. v 16.00 u Penny v          
Proseticích 
Konec: v neděli kolem třetí hodiny na       
Zámeckém náměstí 
S sebou: Věci na přespání venku, oblečení dle        
počasí, pevné boty na chození + při vedru        
klidně přibalte i sandále, ale budete to muset        
tahat, skautský šátek, KPZ se sirkami, plavky a        
ručník, ešus a lžíci, nůž, čelovku, láhev s pitím         
min. 1,5 litru, reflexní prvek, pláštěnku,      
zápisník a tužku, místo v krosně na společné        
zásoby a 150 Kč.  
 
Jako poslední věc je tu připomínka táborových 
účastnických programů, na které máte čas 
už pouze do konce měsíce! Takže neváhejte a 
pište do dokumentu na odkazu 
http://bit.ly/2p2FIqc.  
 
 

http://bit.ly/2p2FIqc

