
Tento týden č. 11
                              11.-17.12.2017

Téma na Prosinec jsou astronomie (12 na OP).

Tento týden mají službu ve vl atechč  nikdo.

Mimořádná oddílová rada
 Ve čtvrtek 14.12.2017

 V 18:30

 Povinná pro všechny funkcionáře

 Když přijdou i rádci budeme rádi 

Vánoční výprava
 15.- 17. 2017

 Vede: Kavka

 Sraz 14:50 na nádraží ČD, pokud někdo nestíhá, může až 15:15 ale musí dát vědět 
Kavkovi – nejpozději ve čtvrtek odpoledne!!!!

 Na klubovně jsou přihlášky – ty vyplňte a odevzdejte na srazu

 Nezapomeňte si rozdělit jídlo (pokud by vás bylo málo na moc jídla, ozvěte se Kavkovi)

 Po schůzce se rádci ozvou Kavkovi, kolik lidí od nich z družiny jede (pokud již tak 
neučinili dříve, či pokud jsou nějaké změny)

 Číslo na Kavku: 603 366 204

Střediskový konzert
 18. 12. 2017



 Generálka: 15:00 

 Pro rodiče 17:00

 Vede Kanár a Tomr 

 V kině koruna.

 Pozvěte rodi e, aby se na vás pč řišli podívat.

 A p ijd te nejlépe v krojiř ě

Je pot eba se nau it následující text: (na míst  bude i vytišt n, p esto v nujte n kolik ř č ě ě ř ě ě
minut nácviku.)

Polámal se mraveneček,
ví to celá obora,
o půlnoci zavolali
mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko,
potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru,
bude chlapík jako rys.

Dali prášku podle rady,
mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni,
celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky,
pátý těšil neplakej,
pofoukám ti na bolístku,
do rána ti bude hej.

Pofoukal mu na bolístku,
pohladil ho po čele,
hop a zdravý mraveneček
ráno skáče z postele. 

V kumbálku a u vl at jsou nachystané kartony, proto v nujte na sch zkách as výrobč ě ů č ě
papírových hudebních nástroj  na st ediskový koncert.ů ř

Za vedení oddílu :  Vev ač




