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Ani se to nezdá, ale od začátku školního roku utekly již dva měsíce. Čas
neskutečně rychle utíká, nehledě na to, že za 52 dní jsou Vánoce! Doufám, že
pilně sháníte dárky už teď a vyhnete se tak všem frontám. Snad jste nezlobily
a Ježíšek vám něco pěkného pod stromeček přinese. Omlouvám se, že
s Vánoci straším tak brzo, bude lepší věnovat se aktuálním událostem.
31.10. se konal Halloween. Tento tradičně
americký svátek určitě slavilo mnoho z nás.
Někteří jej neuznávají a dávají přednost
dušičkám. Nicméně dlabání dýní, pálení
svíček a vaření čajíčků k podzimu určitě
patří.
Nedávno jsme absolvovaly Podzimky s 94.
oddílem. Navštívily jsme Znojmo a malebnou vesnici Šumná. Celými
Podzimkami nás provedl objevitel Marco Polo. Nezapomenutelná je i soutěž
"Junák má talent" a na Červánčím Facebooku můžete najít legendární
vystoupení Skřípavého dua – předvedli nám i to, co nikdo nečekal.
V nejbližších dnech nás čeká tradiční Červený Harhul – máte se na co těšit,
potkáte Temného rytíře i jeho úhlavního nepřítele. Později v listopadu máte
možnost zúčastnit se Špiónské operace, další podrobnosti jsou přísně tajné!
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Akce
Červený Harhul - 12.11.
Přijď pomoct Batmanovi zachránit Brnocity před superpadouchy!
sraz: 9:30 v klubovně na Pellicové
konec: 16:00 tamtéž
s sebou: 10 Kč, vybavení na jednodenní výlet (KPZ!), svačina, pití, teplé
oblečení (i do deště), kroj/oddílové tričko
do týmu: 1 mobil, mapu města, hodinky
Špionská operace VIETNAM – 26.-27.11.
Přísně tajné informace o akci upřesníme záhy
Ověření informací
Drahá dítka, určitě se u vás od minulého roku spousta věcí změnila. Proto vás
prosíme o vyplnění krátkého formuláře, abyste aktualizovali vaše údaje o
bydlišti a kontaktu na rodiče. Formulář naleznete na konci Červánku. Po
vyplnění jej prosím předejte vašemu rádci.
Aktualitky
- Na střediskovém sněmu byl znovuzvolen Thran jako vůdce střediska
- Zástupce vedoucího střediska je stále Meivis
- Kaena s Ywen se zúčastní okresního sněmu
- Ywen pojede na sněm valný
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Určitě vás někdy zajímalo, jak vypadaly nynější celebrity za mlada. Vážně ne?
Po tomto kratičkém článku vás to zajímat začne! Ne vždy byly tak okouzlující a
kultivované jako dnes (některé), puberta holt dělá divy. Koukejte a divte se,
schválně, jestli uhádnete, kdo je na fotce?

____________________

____________________

____________________

___________________

__________________

___________________

_____________________
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Chilka zábavy – více méně
Co si myslíte, že lidé častěji vyhledávají na googlu? Výsledky vás mohou
překvapit. Často se stává, že ty závažnější témata bývají opomíjeny a blbinky
jako PPAP jdou až do rekordně vysokých čísel. Aplikace Higher Lower
srovnává jednotlivá hledání za měsíc. Schválně si zkuste tipnout, co uživatelé
hledají častěji.
Madonna
nebo
Kryštof Kolumbus

dětská práce
nebo
Tetris

Španělsko
nebo
One Direction

Usain Bolt
nebo
Converse
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Módní rady Loris alá BUĎ IN VE DNE V NOCI
Většinu z nás již delší dobu trápí ohromný problém, a to… jak nosit kroj?
Zastrčený? Ležérně z kalhot? A co doplňky? Řešení této otázky jsem nechala
na naší největší odbornici skrz módu. Nejedná se o nikoho jiného, než o
znalkyni trendů dnešních, minulých i budoucích. Dovolte tedy Loris rozřešit
všechna vaše dilemata.

No jak začít, je spousta kombinací, nejčastější jsou asi jeany, které podle mě
vypadají s krojem nejlíp – teda pokud si zrovna nevezmete nějaké nechutně
svítivě zelené. Takže prosím pokud jeany, tak ne ve svítivých barvách!! Dle
mého vkusu kroj nejlépe vypadá s hnědými jeany, ale ne všichni je máme
žejo, já třeba hnědé nevlastním, ale určitě v nejbližší době zakoupím.
Co se týče kraťasů, tak je to stejné jako u jeanů, takže bych se opakovala,
přesunem se proto rovnou k sukním – BOŽE jedna velká katastrofa, proč nosí
skauti kroj nezastrčený do sukně!! Bože vždyť je to úplně odporný. Oficiálně
vás žádám – NOSTE KROJ DO SUKNÍ ZASTRČENÝ! – co se týče dělky sukně
doporučovala bych nad kolena. Sukně pod kolena v kombinaci s krojem vás
dělají tlustý. U sukně bych asi, ale tentokrát nevolila hnědou ale černou –
nevím proč prostě to vypadá líp. Tak zas čus a berte si z tohodle článku
ponaučení.
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Jaký druh skauta jsi?
Udělej si malý testík, ten ti odpoví, jaký skaut jsi.
1. Košile v kalhotech?
a) No jasně, jak jinak?
b) Neřeším to.
c) Zbláznila ses? Rezolutní ne!

2. Když potká jiného skauta, tak ho pozdravíš.
a) „Nazdar“ to stačí.
b) „Čau, ahoj“ prostě normálně.
c) „Nazdar“ a potřesu mu levicí.

3. Jaké skautské akce máš nejraději?
a) Proč vždycky do lesa. Je jedno kde to bude, stačí, že tam je spousta cool skautů a
skautek co znám.
b) Les, přírodu, puťák. Prostě někde mimo město.
c) Kdekoliv.

4. Proč ses rozhodla stát skautkou?
a) Kvůli kamarádům.
b) Líbilo se mi, že mají skauti společenství, ve kterém dodržují deset skautských
zákonů a plní stezku.
c) Ta romantika v lese, a hlavně dobrodružství.

5. Co ty a šátek?
a) Nosím střediskový (oddílový), vždy v kombinaci s turbánkem. Velmi si ho vážím.
b) No někde asi bude…
c) Mám ho, ale turbánek nenosím.

6. Kde by si byla s družinou nejraději?
a) Mám připravenou skvělou hru na skautský zákon, chci si ji zahrát.
b) Na nějaké nadupané skautské akci.
c) U ohně s kytarou a buřtem.
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Jsi správňák!
Máš přečtené všechny Foglarovky a chceš, aby skauting fungoval jako za starých
časů. Řídíš se skautskýma zákonama, které znáš všechny nazpaměť. Rád fotografuješ
romantickou přírodu při vycházejícím slunci. Nejoblíbenější pití? No přeci Kofola!
Jsi dobrodrodruh!
Víš, co chceš, táborák, kytaru a přírodu. Týpý postavíš i se zavázanýma očima a oheň
rozděláš za každého počasí, bez sirek! Na kroji máš 3 orlí pera. Víkend s družinou
nejlépe strávíš pod širákem v lese, se žracákem, celtou a jehličím. Termooblečení ti
rozhodně nic neříká.
Jsi moderní hypsta skaut!
Jsi všude, kde se něco děje. Intercamp nebo Miquik, na těch nesmíš chybět! Vyrazit s
družinou do lesa? Radši třeba do kina nebo muzea! Musíme taky kulturně žít. Máš
všechny moderní vychytávky a když vyjíždíš do přírody, tak bez termoprádla teda
rozhodně ne.
Jméno
Adresa Bydliště
Kontakt na mamku
(email, tel.č.)
Kantakt na taťku
(email, tel.č.)
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A nakonec malá šifra na závěr…

Nápověda: Od nebe k zemi

Nezapomeňte papírek s kontakty odstřihnout a předat svému rádci!
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