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Říjnová výprava 
Na říjnové akci jsme se pohybovaly převážně 
v Teplicích a okolí, přesto to bylo vcelku objevné. 
V pátek večer jsme se účastnily orientačního běhu 
v Proboštově (pro mnohé z nás to bylo vůbec 
poprvé, co se podobné akce účastnily) a v sobotu 
prošly trasu přes nádraží Lesní brána do 
Újezdečku a na Barboru. Barboru jsme obešly 
a přes Košťany pak zamířily do Mstišovské 
obory.Tam jsme se vynadívaly na zvířátka, 
pokoušely se opravit dětský kolotoč, najedly se 
cukrové vaty a poté došly další neznámou cestou 
přes Dubí zpět do Teplic. Večer jsme se věnovaly 
hrám a zpěvu a druhý den ráno si uvařily 
krupicovou kaši a šly domů.  
 

 
 

Družinové akce 
V loňském roce jsme zavedly tradici jednou za 
pololetí místo tradiční výpravy zařadit akce 
družinové, vedené a připravované rádkyněmi. 
Chceme tím docílit, aby se družiny stmelily víc, než 
je tomu možné na hodinu a půl dlouhých 
schůzkách. Tentokrát bude součástí obou 
družinových akcí městská hra Vyzvědači, na 
kterou se skautky měly přihlašovat – pokud to 
ještě neudělaly, stále je (sice pozdní, ale je) 
možnost na našich stránkách.  
Obě akce, Vážek i Medúz, budou začínat v pátek 3. 
Listopadu v klubovně v 18.00. Končit budeme 
v sobotu po Vyzvědačích ve 21.00 tamtéž, s tím, že 
je možné přespat až do nedělního rána.  
 

 
 

 

Družinová akce Vážek 

Vážky se můžou těšit na ryze podzimní programy, 
návštěvu čajovny a další.  
Sraz: v pátek 3. 11. v 18.00 v klubovně 
Konec: v sobotu ve 21.00 nebo v neděli 8.30tamtéž 
S sebou: Věci na přespání v klubovně, teplé 
oblečení na ven, páteční večeři a 150 korun na 
jídlo a startovné Vyzvědačů + cca 50 - 100 korun 
kapesného do čajovny.   
Kontakt na vedoucí akce: Ana Vavanová, 602 
431 490 
 

Družinová akce Medúz 
Pro Medúzy se chystá kreativní a kulturní 
program.  
Sraz: v pátek 3. 11. v 18.00 v klubovně 
Konec: v sobotu ve 21.00 nebo v neděli 8.30tamtéž 
S sebou: Věci na přespání v klubovně, teplé 
oblečení na ven, páteční večeři a sobotní snídani, 
peníze – dohromady 225Kč (50 Kč na jídlo po 
zbytek akce, 75Kč na startovné vyzvědačů a 100 Kč 
na večerní kulturní akci, nejspíše kino.)           
Kontakt na vedoucí akce: Štěpánka Slavatová, 
723 652 393 
 

Registrace 2018 
S koncem kalendářního roku končí členství i Vaší dceři 
v Junáku. Abychom ji mohli i nadále vést jako členku, je 
třeba uhradit registrační poplatek, který je letos 1500,-
Kč. Pro sourozence za každého 1200,- Kč. 

Registrační poplatek zaplacený po 31. prosinci 2017 
bude automaticky navýšen o 200,- Kč. 

Registraci uhraďte, prosím na účet č. 
2000036045/2010 nejpozději do 31. 12. 2017, 
jako variabilní symbol uveďte datum narození 
Vašeho dítěte, jeho jméno a slovo 
„REGISTRACE“ uveďte do poznámky pro 
příjemce.  

Kontakty na vedoucí:  
 
Kory– Eliška Slavatová – vůdkyně oddílu 
774 712 889, eliska.slavatova@gmail.com 
 
Kopřiva – Ludmila- zástupkyně                                 
608 420 325,  mrackova.lida@gmail.com 

 
Štěpánka Slavatová- rádkyně (Medúzy) 

      stepanka.slavatova@gmail.com  
 
Ana Vavanová – rádkyně (Vážky) 
      Annie02@seznam.cz


