Únor 2017

Konečně je tu to, na co všichni netrpělivě čekaly - únorové vydání Červánku!
(nebo také Jarní prázdniny). Ty letos nebudeme trávit na horách, ale
podnikneme netradiční Jarňáky ve městě. Přinášíme vám i novinky o jedné
speciální letní akci. Jedná se o tábor ve Francii. Ten je určen pro všechny holky
starší 13 let. Také bychom neměly zapomenout na Den sesterství, jejž
oslavujeme právě dnes (22.2.). Je znám také jako Den zamyšlení. V tento
významný den se narodil R.B.Powell a jeho manželka Olave.
Nicméně, užijte si zbytky sněhu na horách a my vám přejeme spoustu štěstí
do nového pololetí!
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Akce
Večerní deskovková párty a sobotní akce - 24. – 25. 2. 2017
sraz: pátek v 17.30 v klubovně
konec: sobota 16.00 tamtéž
s sebou: na pátek véču a nějakou dobrotu k čaji; pokud chcete, vemte svou
oblíbenou deskovku; věci na přespání; na sobotu sváču (společná bude jen
snídaně a oběd); cena: 80,-

Jarní prázdniny 16. – 19. 3. 2017
Rády bychom vás informovaly o letošních netradičních Jarňácích, které ocení
především nelyžaři. Jedná se o třídenní výlet do našeho hlavního města Prahy.
Součástí tohoto vydání je i předběžná přihláška pro zájemce. V případě zájmu
ji do 3. 3. 2017 i se zálohou předejte vedoucí. Nutné podotknout, že se jedná
o akci určenou pro holky starší 10 let. :)

Tábor ve Francii 17. – 25. 7.
Minulý rok středisko hostilo na svém tábořišti skupinku skautek z Francie.
Letos se role vyměnili a my máme možnost se do Francie za nimi podívat.
Tento výjezd se uskuteční v týdnu po našem obvyklém táboře, tedy od
17. - 25. 7. Počítáme s dvěma dny cesty, pěti dny strávenými na tábořišti a
dva dny toužíme využít na návštěvu místních zajímavostí. Předběžný odhad
výdajů za osobu je stanoven na 10 000. Uhrazení této částky může být pro
některé finančně náročné, proto se většina nákladů se však pokryje z darů,
dotací, případně střediskového účtu. Tímto se cena redukuje na 3 500.
Zároveň vás prosíme o zvážení podpory akce darem - tím, že uhradíte nad
rámec poplatku. Akce je určena pro skautky starší 13 let. Více informací,
včetně předběžné přihlášky, naleznete v následujících dnech na oddílových
stránkách. Její odevzdání i se zálohou 500 je nutné předat nejpozději do 12. 3.
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TOP 10 faktů o zvířátkách
1) Všechny pandy na světě vlastní Čína, pokud uvidíte pandu mimo tuto zemi,
je jen pronajatá.
2) Každou půlhodinu na zemi vyhyne jeden zvířecí či rostlinný druh.
3) Více lidí je zabito osly, než při leteckých haváriích.
4) Když se hroši rozčílí, jejich pot zčervená.
5) Kozel si čůrá na vlastní hlavu, aby byl atraktivnější pro samičky.
6) Orel je schopný ulovit kůzle a uletět s ním.
7) Mořské vydry se při spaní vždycky drží za ruce, takže jim nehrozí unesení
proudem.
8) Červi jedí svá vlastní hovínka.
9) Sloni si vytvářejí přátelství, pohřbívají a chodí na pohřby zemřelých slonů,
komunikují mezi sebou a vykazují tak extrémní inteligenci.
10) Ryby klauni očkatí se všichni rodí jako samci, protože by ale měli problém
s rozmnožováním, tak se nejdominantnější samec mění na samičku.
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Skautská přiznání
- Když mi na táboře dojde deodorant, používám osvěžovač vzduchu, kterej
máme na latrýnách. Ani nevím, k čemu tam vůbec je..
- Na tábor si vezmu několik párů ponožek (třeba 17) a stejně když doma po
táboře vybaluju tak jich mám 13 nepoužitých...
- Můj kroj už mám 8 let, je mi malej, a proto se to snažím zamaskovat
ohrnutými rukávy.
- Rodičům jsem napsal, aby si děti vzali (na Betlémské světlo) lampičky. Jedno
z vlčat přineslo elektrickou lampičku s drátem do zásuvky.
- Jednou mi do latrýny spadla baterka. Jinou jsem na táboře neměla, a tak mi
nezbylo nic jinýho, než ji vytáhnout. Naštěstí byla čerstvě zaházená hlínou, ale
i tak mě tento voňavý zážitek následoval další dva dny.

→
Zde je návod na žabí základ
potřebný k origami rosničce
na následující stránce.
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Origami rosnička
Je vaše zručnost na tak dokonalé úrovni, abyste zvládli poskládat takto
malinké zvířátko? V dalších dílech se můžete těšit i na jiná zvířátka spojená
s oddílem Červánek. Co bude příště – poštolka, veverka…?
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Jaráky 2017
Milí rodiče,
letošní jarní prázdniny nepojedeme bohužel z časových i sněhových důvodů
na lyže. Ale rozhodly jsme se přesto vyrazit někam, kam jako oddíl zase tak
často nezavítáme. V termínu 16. - 19. 3. 2017 se pojedeme podívat do našeho
hlavního města, do Prahy.
V plánu je, si projít některá významná a zajímavá místa Prahy. Cena je zatím
předběžná a odhadujeme ji na 1000 Kč. V ceně by byla doprava, ubytování,
snídaně a večeře. Na výlet mohou jet všechny členky oddílu starší 10 let. Kvůli
organizaci ale potřebujeme dopředu vědět, kdo pojede. Prosíme tedy o
závazné přihlášení do 3. 3. 2017. S přihláškou také prosíme o zaplacení zálohy
400,-, abychom mohly objednat skupinovou jízdenku do vlaku. Záloha je tím
pádem nevratná. Konkrétní informace i s přesnou částkou dodáme začátkem
března.

Přihláška na Jaráky 2017
Závazně přihlašuji svou dceru
narozenou
16. – 19. 3. 2017.

na Jaráky 2017 pořádané v termínu

S přihláškou přikládám zálohu 400,-. Pokud se z důvodu nemoci odhlásíte
nejpozději do soboty 11. 3., zálohu vám vrátíme.

podpis rodiče
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Registrace
Přinášíme aktuální info ohledně registrace. Pro letošní rok činí registrace,
stejně jako loni, 1000 Kč za člena. V případě, že je členem oddílu starší
sourozenec, máte slevu 200 Kč, tedy za prvního potomka platíte 1000 Kč a za
každého dalšího sourozence zaplatíte 800 Kč. Toto neplatí u staršího
sourozence, který již má nad 18 let. Člen starší 18 let již má slevu a platí pouze
600 Kč. Registraci můžete zaplatit hotově přímo na schůzce rádci družiny, či
na nějaké z nastávajících akcí vedoucímu akce. Doklad o zaplacení Vám bude
zpětně vystaven a předán. Další a námi preferovanější variantou platby je
platba na střediskový účet: 249468434/0300. K platbě nezapomeňte
uvést variabilní symbol dítěte (ten naleznete na oddílových stránkách). Pokud
platíte za více dětí najednou, stačí uvést pouze jeden variabilní symbol.
V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na hospodářku Aimii, či vedoucí
oddílu Naryu.
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