Kdo by měl zájem o skautskou krojovou košili, velikosti jsou 110, 116, 122, 128, 134, 140 - za 475Kč
a 146, 152, 158, 164, 170 - za 525Kč, tak mi dejte vědět. Na stránkách Junshopu je tabulka velikostí
http://www.junshop.cz/skautske-vybaveni/krojove-kosile-a-halenky/krojova-kosile-pesi-detska.html

Prosím o objednání košile - na tábor „nutná“. Dále je využitá při svátcích a jiných
důležitých akcí. Je lepší je objednat přes nás…máme slevu. Jinak máme oddílová trička,
která jsem rozdával i na táboře… Cena trička je 150 Kč.Tričko by bylo vhodné pořídit
každému, abychom na výletech vypadali pěkně. Kdo má změnu bydliště či kontaktů na
sebe, tak mi to dejte prosím písemně. Komu nechodí informační SMSky
, takmi sdělte
číslo, na které posílat informace o akcích a schůzkách (náhlé změny a popř. problémy). Na
schůzku nosit: zápisník (velikost A5), propisku (pero), tužku, uzlovačku, KPZ – obsah se
děti dozvědí na schůzce. Kdo si ještě nepřinesl přezůvky, tak nějakou i klidně starší obuv do
klubovny – možno nechat v botníku. Nováčci a zapomnětlivci fotku do klubovny, velikost
10x15 cm,obličej MIN ¼ výšky fotografie, klidně zábavného stylu-na kole, houpačce-je to
jedno, ale aby byly děti samy – bez sourozenců. Akce, o kterých víme: 13.4. - 15.4.2018
výlet se světluškami, 21.4.2018 ZVaS Rtyně v Podkrkonoší, 28.4.2018 ZVaS Česká Skalice
a Oslava 80 let skautingu v ČK. Připomínámna potřebu přihlášky. Nováčci dostanou a je
možné, že i u někoho nám chybí, tak dostane taky.
Vedoucí oddílu 5.smečky vlčat: Jan LadnarTel. 775 08 04 85, email: johndeere@skaut.cz
JohnDeere
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