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Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos                      listopad 2019, 72. 
číslo 
 
Poslední z podzimních měsíců je tu před námi        
stejně jako další akce. 

 
Říjnová výprava 
 
První víkend v říjnu jsme strávily částečně u 
Gábiny v Krupce (které tímto moc děkujeme za 
luxusní ubytování), částečně výletem na dva 
hrady a taky trochu pečením a sebepoznáváním 
se, velmi úspěšným samozřejmě. 
 

 
 
 
Vyzvědači 
 
Tento rok se opět uskuteční již tradiční 
celostředisková akce teplické Dvojky - 
Vyzvědači. Pokud se nebojíš stát se 
vyzvědačem uprostřed teplických zšeřelých ulic, 
doraž v sobotu 8. 11. 2019 v 16:00 do 
klubovny. S sebou si vezmi 50 Kč jako 
startovné. Vyzvědači navazují na družinové 
akce, o kterých se dočteš níže, je však možné 
na ně přijít zvlášť. Končit budeme také v sobotu 
ve 21:00 (můžeš ale přespat v klubovně do 
neděle). 
 

 
 
 
Listopadové družinovky 
 
V plánu je sestava družinových akcí, či-li akcí, 
jež tentokrát nebudeme prožívat kompletně s 
celým oddílem, avšak jen v družinkách, ve 
kterých fungujeme třebas na schůzkách. K tomu 
všemu v sobotu večer probíhá akce Vyzvědači, 
které se všechny samozřejmě zúčastníme. 
Vstupní informace jsou pro jednotlivé družinky 
jiné: 
 
Surikaty: 
"Přišel čas vzepřít se diktatuře, navázat na 
historii a postarat se o největší "ohňostroj" 
dnešní doby, jelikož 5.listopad se blíží… " 
Sraz: Pá 8. 11. v 20:00 v klubovně  
Konec: So 9. 11. v 15:00 (nebo po 
Vyzvědačích) též v klubovně 
S sebou: spacák, čelovka,na sebe pevné boty a 
skautské triko se šátkem, oblečení na dovnitř a 
podle počasí na ven, věci na spaní, kartáček na 
zuby a pastu, malý batůžek, lahev s pitím, 
zápisník a tužku a 100 Kč 
 
Pásovci: 
Sraz: Pá 8. 11. po schůzce v klubovně 
Konec: So/Ne 9./10. 11. před/po Vyzvědačích 
též v klubovně 
 
Vážky: 
Sraz: Pá 8. 11. v 18:30 v klubovně 
Konec:  So/Ne 9./10. 11. před/po Vyzvědačích 
též v klubovně 
 
 
Pásovci + Vážky s sebou: spacák, čelovka, nůž, 
na sebe pevné boty a skautské triko se šátkem, 
oblečení na dovnitř a podle počasí na ven, věci 
na spaní, kartáček na zuby a pastu, plavky a 
ručník, sprchový gel, malý batůžek, lahev s 
pitím, zápisník a tužku a 200 Kč. 
 



Kontakty na vedoucí:  
 
Martina Součková - vedoucí oddílu 
605 463 274, marti.souckova2@gmail.com 
 
Dominika Zimová - zástupce vedoucí 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 Pásovců 
736 766 619, magdalena.knorrova@gmail.com 
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