
 
 

Chaosník říjen 2017, 51. číslo 

Vážení rodiče, milé skautky,  

říjen bude nabitý akcemi - první nás čeká        

hned tento víkend, druhá budou podzimní      

prázdniny - letos jen víkendové, přesto      

doufáme, že se jich zúčastní co nejvíc z        

vás, protože budou s Horaly, se kterými se        

chystáme i na tábor a bude dobré, když se         

spolu setkáme na co nejvíce akcích.  

  

 

Zahajovací výprava 

 

Na první akci letošního roku jsme se       

vydaly do Krušných hor. V pátek večer       

jsme dojely do Meziboří, odtud došly pod       

vrchol Loučná a zde si uvařily večeři a        

přespaly. Ráno jsme vylezly na Loučnou      

podívat se na východ slunce. To sice moc        

vidět nebylo, ale ani to moc nevadilo,       

výhled byl i tak hezký, stejně jako       

následující cesta kolem Flájí a přes      

Žebrácký roh a Pastviny až na Moldavu,       

kde jsme se ubytovaly u Knorrů na chatě.        

Večer probíhaly společné hry, například na      

inzeráty nebo klasické město Palermo a v       

neděli ráno jsme autobusem dojely domů. 

 

 

Říjnová výprava 6. - 8. 10. 2017 

Sraz: v pátek 6. 10. v 18.00 v klubovně 

Konec: v neděli v 10.00 tamtéž 

S sebou: Věci na přespání v klubovně,       

oblečení dle počasí, zápisník a tužku,      

páteční večeři, lahev na pití, baterku,      

zpěvník, ešus a lžíci, batoh na jednodenní       

výpravu, 100 Kč. 

 

Podzimní prázdniny 27. - 29. října 

Na podzimní prázdniny, tentokrát pouze 
víkendové, se podíváme s Horaly do 
Roudnice nad Labem. 
 Cena: 350 Kč (zaplatit na účet do 22.10.) 
Sraz: V pátek 27.10. v 16:50 na hlavním 
nádraží 
Konec: V nedělí 29.10. v 17:05 tamtéž 
S sebou: budete potřebovat oblečení do 
města i do přírody, spacák, karimatka 
přezůvky, KPZ se sirkami, zápisník a 
tužku, ešus a lžíci, kapesní nůž, skautské 
tričko a šátek (kdo má) 
 

Vyzvědači v Teplicích 

První víkend v listopadu se budou konat 

družinové akce. Mimo to se ale také 

zúčastníme akce pořádané naším 

střediskem, Vyzvědačů. Tato akce je 

otevřená také rodičům, kamarádům a 

široké veřejnosti. Začátek akce je v sobotu 

4. 11. v 16.00 v klubovně a konec tamtéž ve 

21:00. Poplatek za akci je 75 Kč a přihlásit 

se je nutné do 21. 10. na našich stránkách 

www.skautiteplice.cz. Dejte o akci vědět 

svým známým a pomozte tak propagaci 

našeho střediska, a hlavně přijďte! 

 

Kontakty na vedení: 

Vůdkyně oddílu: Eliška Slavatová - Kory 

774 712 889, eliska.slavatova@gmail.com 

Zástupkyně vůdkyně: Ludmila Mráčková  

608 420 325, mrackova.lida@gmail.com 

Rádkyně (Medúzy): Štěpánka Slavatová  

stepankaslavatova@gmail.com 

Rádkyně (Vážky): Ana Vavanová 

annie02@seznam.cz 

 


