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Ahoj! 

Tak nám po vydatných prázdninách opět začíná nový 

školní rok a s ním běh všech možných akcí. V našem 

oddíle proběhne hned od začátku několik změn. Ta 

hlavní je, že Kory, dosavadní vůdkyně oddílu, nám na 

rok odjíždí mimo kontinent, a tudíž vedení oddílu 

připadne hned několika dalším osobám. Některé jistě 

znáte, jiné možná ne. O členech kompletní sestavy 

vedení si můžete přečíst na další straně, kde jsou ve 

výčtu shrnuty informace, které vám nás mohou snad 

trochu přiblížit. 

 

Tábor 
Na přelomu července a srpna proběhl cyklotábor 

skautů a skautek na Labské Stráni. Zažili jsme mnoho 

her, výletů jak pěšky, tak na kole, krásy Českého 

Švýcarska, monumentální slibový oheň, etapu 

Experiment Dosada, kapelu Bundy, mnoho bloků 

oddílového programu a spoustu dalších. Myslím, že 

jsme se všichni vrátili se značnou satisfakcí a budeme 

na tenhle tábor vzpomínat v pozitivním slova smyslu. 

 

 

 

 
 

 

 

Zahajovací výprava 
Na zahajovací výpravu se společně vydáme do českého 

Krušnohoří. Můžete se těšit na pláně, výhledy, Fláje a 

temnotu Sudet.  

 

Sraz: 13. 9. v 17:00 u Penny u Policie ČR 

Konec: 15. 9. ve 12:46 na hlavním nádraží v Teplicích 

 

S sebou: spacák, karimatku, uzlovačku, kpz se 

sirkami, nůž, na sebe pohorky a skautské triko se 

šátkem, oblečení podle počasí (může být mokro a 

větrno, na horách nižší teploty), věci na spaní, 

pokrývka hlavy, plavky a ručník, pláštěnka, kartáček 

na zuby a pastu, místo v krosně na společné jídlo a 

vybavení, zápisník a tužku, 200 Kč. 

 

 

 

Nadcházející akce: 
13. 9. – 15. 9.       Zahajovací výprava 

4. 10. – 6. 10.       Říjnová výprava 

25. 10. – 30. 10.       Podzimky 

8. 11. – 9./10.11.    Družinové výpravy 

6. 12. – 8. 12.       Adventní Praha 

14. 12.        Tvůrčí den 

3. 1. – 5. 1.       Novoroční výprava 

 
 

 

 

 

 

Kontakty na vedoucí:  
 

Martina Součková – vůdkyně oddílu 

605 463 274, marti.souckova2@gmail.com 

 

Dominika Zimová – zástupkyně vůdkyně oddílu 

775 212 933, domi.zimova@gmail.com  

 

Anna Benešová – rádkyně Surikat 

722 288 348, beneska2@gmail.com  

 

Ana Vavanová – rádkyně Vážek 

602 431 490, anavavanova@gmail.com 

 

Magdaléna Knorrová – rádkyně nové družinky 

736 766 619, magdalena.knorrova@gmail.com
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Něco málo o členech vedení 

oddílu Á la Chaos 

Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Ana Vavanová a 

v Chaosu působím jako rádkyně u 

družiny Vážek. Studuji na 

gymnáziu v Teplicích a ve volném 

čase se věnuji převážně tanci. 

 

Krtek 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Michaela Váňová a 

jsem rádkyně nové družinky. 

Povedu svou první družinku. 

Studuji ve druhém ročníku obor 

masér. Ráda kreslím a lezu po 

skalách, v čemž jsem právě 

začátečníkem. 

 

Áňa 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Anna Benešová a šéfuji 

družinu Surikat. Ve volném čase 

zpívám a hraju v dramaťáku 

místního gymnázia, kam také 

chodím.  Jednoho dne bych chtěla 

učit angličtinu a dějepis. 

 

 

 

 

Štěpánka 

 

 

 

 

Jmenuji se Štěpánka Slavatová a 

budu se v tomto školním roce 

podílet na vedení oddílu. Studuji 

na teplickém gymnáziu a ve svém 

volném čase kromě skautingu 

chodím plavat, čtu a amatérsky 

píšu. 

 

Majda 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Magdaléna Knorrová a 

jsem s Krtkem rádkyně nové 

družinky. Stejně jako Krtek 

povedu poprvé. Ve svém volnu 

nejraději tancuji a kreslím. 

 

 

Višňa 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Anna Karpíšková a 

jsem podrádkyně v družině Vážek. 

Baví mě zpívat a v budoucnu bych 

se chtěla věnovat hudbě. Ráda 

hraju badminton a basketball. 

 

 

 

 

 

Nicol 

 

 

 

 

Jmenuji se Nicol Koptová a 

podílím se na rádcování družinky 

Surikat. Věnuji se kresbě portrétů 

a učím se hrát na klavír. 

 

Domča 

 

 

 

 

Jmenuji se Dominika Zimová a má 

pozice v oddíle skautek je nově 

zástupce vůdce. Momentálně jsem 

v maturitním ročníku na Gymnáziu 

Teplice. Věnuji se výtvarnému 

umění, hře na kytaru, jsem 

v dramatickém kroužku na gymplu 

a mám ráda chemii. Též mám 

hotový zdravotnický kurz, takže na 

výpravách a táborech působím 

jako zdravotník. 

 

Máta 

 

 

 

 

 

Jmenuji se Martina Součková a 

tento rok oddíl povedu. Pátým 

rokem studuji architekturu v Praze. 

Nevedu tedy družinové schůzky, 

s oddílem ale jezdím na víkendové 

výpravy a na tábory. Ve volném 

čase ráda kromě skautingu tancuji, 

sportuji nebo trávím čas s přáteli.


