Zdravím všechny rodiče našich vlčat i skautů a na začátek bych se rád omluvil, že
jsem se tak dlouho neozýval, přesto že se událo plno zajímavých a důležitých věcí.
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Tento pátek 4.12.2009 zvu všechny vlčata i skauty na oddílovou MIKULÁŠSKOU schůzku ,která se uskuteční od 17:00
do 19:00 na klubovně. Budeme společně v mnoha pekelných
soutěžích vážit naše pekelné a andělské skutky.
A možná přijde i ……….
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Vánoční výprava na Švýcarák - 11. –13. 2009
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Stejně jako loňské roky i letos se vydáme na VÁNOČNÍ výpravu na Švýcarák
Do Terčina údolí. Čeká nás ladění vánoční pohody a spousta dobrodružství.
Sraz: v pátek 11.12. v 16:40 před vlakovým nádražím
Návrat: v neděli do 16.00 (bude upřesněno– změna jíz. Řádu.
S sebou: dostatek teplého oblečení, vhodnou obuv, spacák, skautské
věci, hygienu, přezůvky, buchty, 3 brambory, 1/4 chleba, ovoce a
sladkosti na večerní hostinu, 2 trojúhelníčky sýra, svačinu a pití na
pátek, 2 bizony + 300Kč.
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Je nutné se nahlásit do středy 9.12. na mobil: 602430514
nebo na email: skpiko@volny.cz S pozdravem Piko a RS.
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Registrace 2010
Stejně jako každý rok nás čeká vyplňování a placení členských příspěvků—
registrace. Letošní poplatek je ve výši 450 Kč člen /400 Kč pokud má sourozence ve skautském hnutí. Peníze i registrace se odevzdává letos poprvé do
konce prosince, proto prosím všechny rodiče o spolupráci. Děkuji Piko
Letos poprvé je v ceně nejen pojištění, ale i skautský časopis !!!
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Vánoční schůzka se letos bude konat 17.12 od 17:00 na klubovně. Půjdeme nakrmit zvířátka a poděkovat přírodě, ohodnotíme uplynulý rok, rozbalíme dárky a pochopitelně zasoutěžíme v ochutnávkách vánočního
cukroví. Předběžné ukončení do 19:30 Na všechny Lišáky se těší OSR.
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