Březen 2018

Milé Červulky,
Konečně přišel rok 2018 a s ním i spousta akcí, na které se můžete těšit.
Vím, že dlouho žádný Červánek nevyšel, ale o to více se můžete těšit na to,
co tu najdete.
Doufám, že si tento díl pořádně pročtete, obsahuje totiž spoustu
důležitých informací týkajících se jak akcí, tak i něco málo o táboře.
Kromě informací zde můžete najít i suprčupr užitečný článek od Žemle,
tradiční rubriku „Věděli jste, že“, Keaniny zapeklité rébusy a spousta
dalšího.

Vaše redaktorka Nykté :D

Věděli jste, že….

- Je potřeba 1 200 000 komárů, aby vám vypili všechnu krev.
Najednou by se na vás ale nevlezli..
- Komáry nejvíce přitahuje modrá barva. A raději sedají na děti než
na dospělé
- Jeden malý kousek brokolice obsahuje více vitaminu C než 200
jablek
- Když zkusíte odříkat abecedu bez pohybu rtů a jazyka, všechna
písmena budou znít stejně.
- Když budete jíst opravdu hodně mrkve, zoranžovíte.
- Během čtení této věty vám odumřelo a zároveň bylo nahrazeno
50 000 buněk.
- Každý úder srdce má takovou sílu, že by vás o kousek zvedl,
kdybyste si na srdce stoupli. Za celý život by vás srdce vyneslo až
na měsíc.
- Čínský znak pro slovo "potíže" je zobrazován jako dvě ženy pod
jednou střechou.
- I vy jste byli nejmladší člověk na světě.
- Průměrný člověk stráví během života dva týdny čekáním před
semaforem, čtyři roky cestováním v autě a nachodí solidních 100
000 km.
- Pyramidy byly původně bílé jako sníh.
- Denně spadne na Zemi asi 10 000 tun vesmírného prachu a 200
000 meteoritů.

AKCE
Březen
9.-11. 3.

Výprava s 94.bo

29. 3.- 1. 4.

Velikonoce

Loris (733 582 941)
Ywen (602 399 461)

Duben
4. 4.

Oddílovka

Kaena (774 537 507) a Lješi (773 472 659)

13.-14. 4. Přespání v klubovně a lezecká stěna

REGISTRACE
Děkujeme těm, kteří zaplatili registraci včas, a prosíme poslední opozdilce,
aby nezapomněli a co nejdříve tak učinili.  V případě dotazů kontaktujte
Ywen nebo Kaenu.

TÁBOR 2018
Jupí! Tábor bude! A jedeme na naše tábořiště v Šebkovicích! Už dříve jsme
upozorňovali na termín tábora, ale ještě jednou ho připomínáme, protože
již přikládáme přihlášky na tábor. 
Přihlášky, prosíme, odevzdejte rádkyním nebo někomu z vedení oddílu do
30. 4. 2018.
Také letos budeme mít po stavěčce tábor pro skautky a rangers (rádkyně a
vedení), ke kterému dostanou holky odkaz na elektronickou přihlášku, ve
které bude více informací.

Termín stavěčky pro skautky a rangers: 30. 6. - 2. 7.
Tábor pro skautky a rangers: 2. - 7. 7. 2018
Tábor 2018 (všichni): 7. - 21. 7. 2018
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Ywen. 

Určitě se vám už stalo, že jste byli na výpravě, schůzce či dokonce výletě
s rodiči, a nutně jste potřebovali věc, kterou jste si zrovna ten den nechali
doma. Nezoufejte, Žemle se totiž rozhodla vám prozradit své velké
tajemství, jak se těmto únavným a nepříjemným situacím vyhýbat a to
jenom díky této malé věci, kterou máte jistě vždy u sebe, jménem
KáPéZetka.
„Když jsem byla dítě, tak jsem KPZ nenosila, ale teď ji vždycky ocením!“ to
byla věta, která mě přiměla k napsání tohoto článku, v němž vám
prozradím tajemství – proč mám svou KPZku ráda a dám vám pár tipů,
abyste ji mohli mít rádi a vy.
Ono tajemství je velmi jednoduché a zní: Mám v ní přesně to, co potřebuju
a s velkou pravděpodobností to někdy použiju. Při vytváření krabičky jsem
se tedy neřídila seznamem z knížky Mladý zálesák, ale představila jsem si
situace a prostředí, do nichž se dostávám a ve kterých by mi mohla
pomoct.
U mě to vedlo k tomu, že mám nakonec KPZ dvě. Tu první nosím na
výpravy, výlety a do lesa a mám v ní takové klasičtější věci- základní léky
(slouží zároveň jako lékárnička), rukavice, provázek, baterka, ohňový
balíček, papír a tužku… Svou druhou KPZ mám v batohu, který nosím do
města, kromě provázku, léků a šitíčka v ní mám taky zrcátko, jelení lůj,
místo obsáhlého balíčku na rozdělání ohně v ní je pouze zapalovač, krém
na ruce, lžička, nožík, hřeben, jízdenku na šalinu a pár dalších drobností,
zkrátka to, co mi ulehčuje život v civilizaci.
Zkuste si projít svou KáPéZetku, řekněte si o každé věci, k čemu byste ji
použili, pokud vás využití nenapadá, vyřaďte ji a naopak k tradičnímu
papíru a tužce, drátku a náplastem něco doplňte. Co? Jednoduše to, co
použijete, abyste to měli snazší, přináším vám pár tipů pro inspiraci:

Nepromokavost – Ok, uznávám, tohle není věc, která se dá sbalit do
krabičky, přesto zajistěte, aby byla nepromokavá, zvláště sirky aby byly v
suchu.
Peníze – dostatečný obnos, 5 korun nestačí, ale třeba 100 kč už vám může
vystačit na jízdenku domů. Pokud se pohybujete hodně v zahraničí,
doporučuju vyměnit koruny za eura.
Pevný provázek – něco co se přetrhne v tu nejméně vhodnou chvíli vám
radost vážně neudělá, věřte mi. Já mám v krabičce zubní nit – je velmi
pevná a přitom zabere málo místa.
Rukavice – Až jednou půjdete na kurz první pomoci, dozvíte se, že se je
vyplatí mít vždy u sebe, kvůli zástavě krvácení. Dají se ale využít i na cokoli
jiného – od zásobníku vody až po balonek na pinkání.
Ohňový balíček – Pokud opravdu potřebujete rozdělat oheň, vyplatí se
mít více, než navlhlé sirky. Proto si nehraju na drsňáka a mám v krabičce
kus tuhého lihu, březovou kůru a vatový tamponek (vata velmi dobře
chytá) – vše nepromokavě zabaleno.
Knoflíky? - Nesmysl, každá díra je jiná a tak je pravděpodobně nikdy
nevyužijete. Naopak se vám bude hodit více než jedna sicherka, jehla a
pořádná pevná nit.
Malá baterka – taková ta reklamní s jednou diodou...už nikdy více potmě
na kadibudku!
Tesa – Odmotala jsem si kus pevné šedivé izolepy, lepí na všechno a drží
jak přibitá.
Holčičí věci – sem patří spousta věcí, pokud máte ofinu, náhradní sponka
vám může zachránit náladu, pokud chodíte večer samy, pořiďte si pepřák (a
naučte se, jak se s ním bránit) no a snad povinně přibalte hygienické
potřeby, nikdy nevíte kdy vám, nebo kamarádce zachrání kalhoty.

Tak co, už i vy milujete svoji Kápézetku?
Žemle

Jak dobře znáš

Roberta Badena-Powella? Že nevíš

kdo to je? No ještě, že to byl jen vtip.
Pokud tomu tak opravdu je – shame on you! Pro ty ostatní –
pokuste se vzpomenout si na highlights z Badenova života,
překvapí vás, kolik o něm už víte!
1. Jak se jmenovala pevnost, kterou Baden-Powell bránil
během své vojenské kariéry?
a) Santa Maria
b) Mafeking
c) Alamó
2. Jak se jmenovala jeho manželka?
a) Eleanor
b) Olave
c) Alžběta
3. Jak se jmenovala kniha, kterou napsal
a) Scouting for boys
b) Scouting for everyone
c) Scouting
4. Jaký titul během svého života získal?
a) Lord Baden-Powell of Gilwell
b) Lord Baden-Powell of Brownsea
c) Lord Baden-Powell of Mafeking
5. Kolik kluků přijelo na jeho první tábor na Brownsea?
a) 40
b) 30
c) 20

Správné odpovedi
1b
2b
3a
4a
5c

