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Informačník 22. oddílu skautek Á la Chaos                     březen 2020, 76. číslo 
 
Rekapitulace Horkého zimního dne 
Únorový víkend jsme strávily v duchu již tradiční 
akce. Byly jsme až v Japonsku, kde jsme pohostily 
vzácnou Mamehu a učily se být správnými gejšami 
pod vedením Okasan (hlavní gejši), která nás mile 
pohostila ve svém domě (Okii).Tak zase za rok! 

 
 
Vydařený skautský ples! 
Minulý víkend proběhl již 3. skautský teplický ples. 
Děkujeme všem organizátorům. Na fotkách (na 
stránkách a na Fb) si můžete prohlédnout, jak jsme 
se bavili, bylo to super!  

 
 
Březnová výprava do Kadaně 
Abychom se podívaly i jinam, vyrazíme v březnu do 
nedaleké Kadaně, kde nás čeká cesta zpět v čase. 
 
Sraz: v pátek 13. 3. v 17:00 na vlakovém nádraží 
Konec: v neděli 15. 3. ve 13:00 na vlakovém nádraží 
(12.58 nám přijíždí vlak z Kadaně) 
 
S sebou:  páteční večeře, 150 Kč (jen na jídlo; zbytek 
nákladů (ubytování a jízdné) je dotován z městské 
dotace), karimatka, spacák + věci na spaní (spíme 
uvnitř v klubovně), ešus, lžíci, hygienu, oblečení na 
ven i dovnitř, zápisník tužku, přezůvky, skautský 
šátek, ŠITÍČKO. 

 
Změny ve družinách 
Kvůli velkému počtu skautek ve družině Surikat 
(kterou vedou Gepardice s Nikol), jsme musely tuto 
družinu rozdělit na dvě menší. 
Vznikla tak stávající družina Surikat, kterou nadále 
povede Áňa s Nikol a nová družina, kterou nyní 
povede Majda (bývalá rádkyně Pásovců). 
Družinu Pásovců nyní spolu s Míšou (která je 
doposud vedla s Majdou) povede nová posila - Indira. 
 
Časy schůzek se nijak nemění. Nově vzniklá 
družina (pod vedením Majdy) se bude scházet jako 
doposud (budou tedy probíhat současně se 
schůzkami Surikat, jen v jiné klubovně). Surikaty byly 
uvědoměny, jak byly rozděleny, v případě nejasností 
se obraťte na jednotlivé rádkyně. 
 
Pro jistotu zde uvádíme přehled družin schůzek: 
Vážky - Ana Vavanová + Anna Karpíšková (Višňa) 

pátek 17 - 18.30 
 
Surikaty - Anna Benešová (Gepardice) + Nikol 

úterý 17 - 18.30 
 
Nová družina - Majda Knorrová + výhledově někdo 

úterý 17 - 18.30 
 
Pásovci - Míša Váňová + Klára Klimecká (Indira) 

středa 16.30 - 18.00 
 
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 (Gepardice) - rádkyně Surikat 
722 288 348, beneska2@gmail.com  

Nicol Koptová - rádkyně Surikat 
 605 930 559, koptovanicol@gmail.com 
  
Ana Vavanová – rádkyně Vážek 
 602 431 490, anavavanova@gmail.com 
Anna Karpíšková (Višňa) - rádkyně Vážek 
 608 440 029, ani.karpiskova@gmail.com 
 
Magdaléna Knorrová - rádkyně Nové družiny 
 736 766 619, magdalena.knorrova@gmail.com 
 
Michaela Váňová - rádkyně Pásovců 
 725 449 686, vanova287@gmail.com 
Klára Klimecká (Indira) - rádkyně Pásovců 
 778 548 560, laraklimecka@gmail.com 
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