
tento týden č.19
-Připomínám obnovení Nováčkovkské zkoušky, která již visí na nástěnce
-Rádce prosím, aby členy své družiny, jichž se to týká, zapsali do tabulky 
nováčkovky.

-Téma na měsíc leden je Logické myšlení fyzická zdatnost.

-Na nástěnce visí nový semtam - tak ho rozdejte těm, kteří nebyli v pátek na 
OS

-Pajda prosí zájemce kteří pojedou na Velkou zimní výpravu, aby se co 
nejdříve odevzdali přihlášku.   

3.2.-5.2.2016  Výprava do Senorad
-Sraz: v pátek 3.2. 7:10 na nádraží ČD
-Cena: 350,- 
-S sebou: věci na víkendovou výpravu, karimatku netřeba - bude se spát na postelích, pracovní 
a zároveň teplé oblečení - celou sobotu budeme na tábořišti, nůž
-Program: hlavními programovými bloky bude příprava tábořiště na Ostrově a vyrábění z 
kůže. Budeme vyrábět míček (všichni budou potřebovat nějaké hadry na jeho vycpání) a obal 
na půllitrovou láhev (plastovou nebo skleněnou hlavně hezkou, je taky třeba dovést s sebou). 
Pokud by asi hlavně kluci chtěli nějakou jinou podmínku z orlích per, nechť se ozvou Učňovi a 
domluvíme se. 
-Jídlo: páteční oběd - z domu, páteční večeře - uvaří nám Magnet, sobotní snídaně - mají na 
starosti holky (je třeba se domluvit a nakoupit potraviny buď v Bv nebo na místě, nevím jak 
moc bude možnost), sobotní oběd - ve 2 kotlíkách na ohni zajišťují kluci (z každé družiny bude 
vybrán jeden, který to bude mít na starosti, je třeba se domluvit a nakoupit potraviny buď v Bv 
nebo na místě, nevím jak moc bude možnost) sobotní večeře - zajišťují holky, nedělní snídaně - 
zajišťují kluci, nedělní oběd - roveři
-V pátek půjdeme pěšky z Oslavan. Myslete na to při balení. Na místo pojede auto a je možné 
po něm poslat nějaké věci (např. kotlíky, jídlo). 
-Návrat: v neděli 15:50
-V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Učňa (606837809)

30.1. - 5. 2. 2017

Za  vedení: Kecka


