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Celá Zeměplocha prožívá klidné chvíle. Je předvečer Svátku prasečí hlídky. Na
každém krbu visí rudé punčochy, na malém stolečku je připravena mísa sušenek
a k nim i sklenice mléka.
Dnes však něco chybí. Nebo spíš někdo? Tlustý mužík v červeném kabátu, sedící
na saních taženými čtyřmi kanci, zmizel. Teď ho musí někdo nahradit, jinak
nikdo nedostane dárečky, nikdo nesní sušenky s mlékem a nikdo už neuslyší
typické HO HO HO.
Pojďme ho společně zachránit a prožít šťastné Svátky prasečí hlídky.
Jestli je nějaká akce určená opravdu všem členům oddílu, jsou
to právě vánoce. Akce je to sice velmi krátká a sotva přijedeme,
už zase balíme na odjezd, ale patří mezi akce s největší
atmosférou a největším oddílovým nábojem.
Společné zpívání, koledy, společná přání, zdobení stromku pro
zvířátka, mlsání cukroví a neodolatelné těšení se na Vánoce …
pojeďte si užít tu pravou vánoční atmosféru navíc okořeněnou
nějakým dalším dobrodružstvím ze Zeměplochy...
Jedeme opět na Krucemburk. Je nutné: vzít spacák, přezůvky,
zimní oblečení, dát dětem oddílové košile (nováčkům pořídit
tričko) na slavnostní sobotní večer, je vhodné připravit spolu
s dětmi nějaké drobné dárečky pro kamarády a je potěšující,
když přibalíte nějaké cukroví (možno odvézt autem). Možno
přibalit i jablka a mrkve pro zvířátka, pokud se dětem vejdou
do batohu. Vše do jednoho batohu na záda, autem to bereme
jen předškolákům.
Sraz: v pátek 19. prosince v 15.50 na hlavním nádraží „pod hodinami“  u bočního
vchodu, vlak nám jede v 16.20 hod.
Návrat: v neděli 21. prosince v 16.07 na hlavní nádraží, opět možno domluvit
vystoupení na Lesné, v Židenicích a v Králově poli.
Cena: 500, korun za účastníka (možno platit převodem, nebo hotově u vlaku)

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě ................................................ na akci Svátky prasečí hlídky 2014 v termínu
19.  21. prosince 2014 a současně prohlašuji, že toto dítě, které je v mé péči, nejeví známky
akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před
odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo
podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních důsledků, která by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé, a zejména jsem si vědom(a) toho, že bych se v takovém případě dopustil(a)
přestupku podle § 29 odst. 1 zákona č.200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin.

V Brně dne: 19. 12. 2014

.............................
Podpis zákonného zástupce
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