RODINKA - čeká nás ročník 2006
Stálicí v naší nabídce je "akce pro celou rodinu" RODINKA. Po základnách Zouvalka (98),
Březník (2002) a Křižanov (2003 a 2004) jsme opět "změnili lokál" a vyzkoušeli táborovou
základnu Bojanovice u Znojma. Sešlo se nás zase přes padesát - přesněji 52 a pes. Část
programu byla věnována soupeření rodin v soutěžích o zápis do Guinnesovy knihy rekordů.
Pro budoucí generace budiž zaznamenáno, že jsme z nás všech natáhli "Nejdelší lidský
řetěz" délky 60 metrů plus Pavel Roháček - měřeno na lidičky, stojící vedle sebe s co
nejvíce roztaženýma nohama. Před obědem jsme pak předvedli další hromadný rekord upletli jsme 40 metrů dlouhý pampeliškový věnec - řetěz. A to na louce ještě spousta
pampelišek zbyla !
V rámci pokusů o rekord jsme si zahráli ještě plno her, splétali kancelářské sponky,
skládali příběhy na "K" a pili krygl vody na čas. Klání rodin o jeden bod vyhráli Bulantovi
před Glosovýma a taky další výsledky byly velmi vyrovnané. Z dalších programů Rodinky pak
bodoval Paintball, barvení triček savováním, večerní Kasíno, ale hlavně pletení přívěsků
z "barevných tenkých bužírek".

Čtvrtý oběžník
FAN CLUB
SEVERKY
při 10.PTO Severka Brno, Horácké nám.12, www.severka.cz
Čtvrtý oběžník vyšel 31.12.2005

Vzhledem k tomu, že máme před sebou už šestý ročník této akce, už to přímo volalo po
změně. Když k tomu připočteme vývoj situace kolem Severky a našich kamarádů, nový
nápad na sebe nenechal dlouho čekat. Letos bude Rodinka Týdenní táboreček !!!
A protože nás nějak často navštěvuje čáp, očekává se účast i maminek s malými dětmi !
Nabízíme vám týdenní „dovolenou“ v příjemném kolektivu s bezvadným programem.
Je možná účast rodiny či jen části rodiny na celý týden, na část týdne, s odjížděním
tatínka do práce a opětovným návratem. Vše dle další domluvy a rozhodnutí každé rodiny.
26.8. - 1.9. od soboty do pátku, pod Templštýnem, Hrubšice u Ivančic.
Závazné přihlášky a zálohu potřebujeme do konce února !!!
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Robin Čermák - v tuto chvíli nejmladší FanClubák s číslem 88.
Spolu s ním a jeho rodiči přejeme všem členům Fan Clubu Severky
krásný, pohodový a úspěšný nový rok !

Co je to ten FAN CLUB Severky ?

… a AKCE budoucí…

Jste v Severce nováčkem ? Nesetkali jste se ještě s Fan Clubem Severky ? Ale už jste
o něm určitě aspoň slyšeli… Dřív nebo později si každý rodič Severáka musí všimnout, že
u nás myslíme i na dospěláky, příbuzné, kamarády… Ti všichni se mohou zúčastnit několika
akcí za rok - a že jich stále přibývá ! Večer tříkrálový, Rodinka, Letní pouť, Vánoční
Svářka, Čajovna… Ale těchto akcí se přece můžete zúčastnit, i když nejste členem Fan
Clubu, že ? Tak na co je teda vlastně TEN Fan Club Severky ? Nejvýstižněji vám to asi
vysvětlí náš „náborový slogan“ J

Máte kladný vztah k našemu oddílu, líbí se Vám naše činnost ?
Prostě - máte nás rádi J ? Chcete nám nějak vyjádřit podporu
a pomoci nám ? Staňte se členem Fan clubu Severky !
Fan Club je totiž především POCITOVÁ záležitost. Jeho členy jsou lidé, kteří chtějí
nějakým způsobem „patřit k nám“. Být taky Severákem, být jedním z nás, podpořit nás,
být součástí té naší velké rodiny J Ale třeba taky nosit na akce severácké tričko nebo
mít na autě naši nálepku… (zájemci pište na rohacek@severka.cz).
V praxi to znamená zaplatit
členský příspěvek 200,- Kč na
rok, vyplnit přihlášku a vybrat si
číslo. Všechno ostatní je už jen na
vás. A fantazii se meze nekladou…
Můžete zůstat jen u toho
„pocitu“, že k nám patříte. Můžete
jednou za rok přijít mezi nás,
třeba k táboráku na Letní pouti.
Můžete
se
stát
skalním
FanClubákem, který nevynechá
žádnou akci, přijede v tričku,
v autě s nálepkou a opatruje svůj
členský průkaz J A nebo můžete
přejít k nejaktivnější účasti, vymýšlet legrácky nebo nové akce pro ostatní, pomáhat
aktivně Severce podle svých možností. Vždyť právě nálepky na auta a nebo akce Svářka
vznikly „zevnitř“, od člena Fan Clubu !
Náš seznam členů dnes obsahuje více než 40 jmen. Najdete v něm především rodiče
Severáků, ale i bývalé a občasné vedoucí, kamarády, partnery, někdy i celé rodinné klany…
Jak jde čas, začínáme ve Fan Clubu vítat i nejmenší Severáky - nejmladší Robin Čermák už
asi dlouho nejmladší nebude, do party totiž brzo přibude Thomasova Maruška a to ještě
určitě není všechno J
S novým rokem je tady registrace členů pro rok 2006. Někteří Fan Clubáci během roku
odešli a členství asi neobnoví, ale zase přicházejí členové noví. Nebudete mezi nimi i vy ?
Těšíme se na vás - a přihlášky jsou připraveny ! Nejbližší termín registrace je do 11.1.
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Na jaře nás jako každoročně čekala
tradiční RODINKA, ale o té až
později. Na její šestý ročník totiž
chystáme nějaké novinky, jak se
dočtete ve speciálním zvadle a mimo
jiné taky na další stránce tohoto
Oběžníku.
Dalším příjemným setkáním všech
příznivců Severky bývá červnová
LETNÍ POUŤ. Ta poslední byla kvůli
našemu odjezdu na Korsiku dřív než
jsme zvyklí, už 1.června, ale počasí nás
naštěstí nezklamalo. Užili jsme si příjemné letní odpoledne, spoustu drobných her,
obchůdek plný cen pro děti - a večer opékání špekáčků u táboráku. Zvláštností Letní pouti
je poslední dobou příjemné zjištění, že se na jejím pořádání stále více podílejí právě
rodiče - mamky se zapojují na stanovištích her, pomáhají v obchůdku, vzaly už za mě
vybírání startovného a rozdávání stravenek, no a taky příprava občerstvení u táboráku je
téměř v jejich režii. Letní pouť nás čeká samozřejmě i v dalším roce a tak máte-li zájem
se zapojit, „je to vaše“ J Potřebujeme dovézt dřevo na oheň, nakoupit ceny, špekáčky…
Zapište si do kalendáře - středa 28.června, LETNÍ POUŤ 2006 !
Kromě těchto tradičních akcí
jsou rodiče zváni na naše
programy KLUBU Za školou.
Oblíbenými programy maminek
jsou různé rukodělky, v minulém
roce byla úspěšná ubrousková
technika DECOUPAGE. Velkou
návštěvností se mohla pochlubit
i ČAJOVNA a věříme, že
rodiče osloví i naše široká
nabídka DESKOVÝCH HER například 11. a 30.ledna nebo
15.března !
Novinkou, kterou do našeho programu doslova protlačil jeden z FanClubáků, a která se
ukázala jako akce velmi příjemná a úspěšná, je VÁNOČNÍ SVÁŘKA. Její letošní druhý
ročník zaznamenal velikou návštěvnost 60 lidiček, 15 litrů svařáku a bohatou nadílku klidu
a pohody. Sešli jsme se na Štědrý den kde jinde než před klubovnou a popřáli sobě
i Severce krásný, úspěšný a veselý celý příští rok. Doufáme, že se opět uvidíme a společně
zažijeme spoustu prima zážitků na tradičních i nových akcích. Jsme rádi, že vás máme !
za Severku Hanča
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AKCE minulé…
Od vydání posledního oběžníku sice uplynulo dva a půl roku, to ale neznamená, že by se
nic nedělo ! Díky naší internetové stránce www.severka.cz má každý přehled, co podnikáme
a jak se nám daří. Nabídka Fan Clubu se skládá ze stálých akcí, které jsou doplněny
několika novinkami. Ale hezky popořádku:
Hned zkraje roku přichází čas na VEČER TŘÍKRÁLOVÝ, setkání s hvězdičkou, tedy bez
dětí, zato s programem a oblíbenými míchanými koktejly. Čtvrtý ročník akce se nesl
v duchu kosmického letu První kosmické cestovní kanceláře Polaris, mezigalaktické
vědecko-poznávací expedice na palubě lodi Červený trpaslík.
Všichni účastníci letu museli nejprve
prokázat potřebné znalosti - zodpovědět
otázky vstupního testu, například vyjmenovat
všechny planety naší sluneční soustavy,
vysvětlit rozdíl mezi zatměním Slunce a
Měsíce nebo třeba napsat jméno první
kosmonautky. Dále bylo samozřejmě nutno
uhradit letové připojištění a pak už nastaly
přípravy na odlet. Nejprve jsme probrali
kapitána lodi z hibernace, nasadili si ochranné
pomůcky (helmy) a pozorně poslouchali pokyny
kapitána, robota Krytona a rovněž palubního
počítače. Start proběhl v pořádku a stejně tak i další let. Společnost byla veselá, zábava
družná… Pobavili jsme se při návštěvě Ufountrhu (tombola), dlouhou cestu jsme si
zpestřovali studováním kosmického nápojového lístku a následně ochutnávkou specialit
našeho baru s pestrými názvy jako Ufoun Dance, Mléčná dráha či Venušin srk…
V nejbližší době nás čeká pátý ročník V3K, letos na motivy FASHION SHOW 2006.
Máme se na co těšit… V pátek, 6.ledna, zvadla jsou už mezi vámi, takže - jste zváni !!!
Novinkou, na kterou jsme zvali také Fan Club a rodiče,
byla akce VLEČKA aneb PTO čistí Moravský Kras. Nejen
zábavy je nám třeba a proto jsme se vydali pomáhat
přírodě. Prošli jsme poctivě celou naši přidělenou trasu a
vysbírali ji od spousty odpadků, aby si lesy a louky na
jaře oddychly. Účast rodičů pravda nebyla velká J ale
k těm několika statečným míří naše velké poděkování !
V tomto roce Vlečku vynecháme a vydáme se
zvelebovat naše nejbližší okolí - nechcete-li zůstat
pozadu, přidejte se k nám na velké brigádě APRÍLOVÝ
ZAMILEC, v sobotu 1.dubna. Zn.: Rukavice s sebou !
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POZVÁNKA do Fan Clubu

Staňte se členem Fan Clubu Severky !
Co Vám to přinese ? Budete taky Severáci !
- stanete se tak trochu jedním z nás
- budete mít dobrý pocit, že jste pomohli svému oblíbenému oddílu
- vyjádříte nám tím podporu a oceníte naši dobrovolnou práci
- máte právo účastnit se akcí, pořádaných příležitostně pro FC Severka.
- získáte výsadu nosit klubovní tričko a vlastnit průkaz atd…
- můžete s námi takto vybřednout ze šedi běžného života a zažít netradiční zážitky

Na základě registrace obdržíte členské číslo. Začali jsme od jedničky, v současné době
jsme někde u čísla 39, ale čísla nemusí jít popořádku, takže máme už i 88, 100, 111 a 666…
Zamluvit si číslo lze osobně - písemně - mailově - mobiloidně. Rozhoduje datum a hodina!
Číslo už Vám zůstane, ale Váš členský průkaz bude platit jeden rok - ten, na který se
registrujete.
Členství v klubu je samozřejmě dobrovolné, takže jestli Vás naše nabídka neláká, nebojte
se - nebudeme se na Vás proto mračit ! Ale pokud jste pro, přihlaste se co nejdříve ! Stačí
odevzdat vyplněný registrační list a členský příspěvek min. 200 Kč.
Chcete-li stihnout nejbližší termín naší registrace, tak prosíme do 11.1. 2006 !!!
Děkujeme a těšíme se na Vás ! Vaše Severka
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rezervováno pro významné Severáky

Členové Fan Clubu se tímto způsobem stávají členy 10.PTO Severka a jsou součástí naší
registrace. Statut Pionýra praví, že členem Pionýra může být „…i dospělý člověk bez
rozdílu sociálního postavení, národnosti, politické příslušnosti, náboženského vyznání,…“

006 a 008

Co vás to bude stát ? Důležitá otázka, že ?
- členský příspěvek na kalendářní rok činí 200 Kč, tedy pouhých 0,55Kč/den 3,80Kč/týden. Výši dalších dobrovolných příspěvků se meze nekladou.
- další nejrůznější pomoc oddílu je přísně dobrovolná
- zavážete se hájit dobré jméno Severky za všech okolností
- poskytnete nám základní data, nutná k registraci - viz registrační list

/

Co to přinese nám ? Bude nás víc - nebudeme se bát vlka nic ! (Nic proti Vlkům…)
- větší počet členů a z toho plynoucí zvýšení prestiže našeho oddílu
- navýšení členské základny Pionýra v České republice
a důraznější slovo při jednání o dotacích (mnohé se přidělují dle počtu členů)
- finanční pomoc v podobě následného možného zvýšení různých dotací
- pocit, že v naší nelehké, ale přesto oblíbené oddílové práci stojíte za námi
- že prostě „táhneme všichni za jeden provaz“

šedým písmem „neaktivní“ členové

Milí kamarádi ! Vážení přátelé ! Ctění rodičové ! Dámy a pánové !
Dovolujeme si Vás pozvat mezi nás ! Fan Club Severky čeká jen na vás!
Máte kladný vztah k našemu oddílu, líbí se Vám naše činnost ?
Prostě - máte nás rádi J ? Chcete nám nějak vyjádřit podporu a pomoci nám ?

Seznam členů Fan Clubu k 14.9.2005
001
002
003
004
005
007
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
088
100
111
666
???
???

mamka Růžena Procházková, čestný člen
Tom SLON Vaculík, pomůže, kdykoli může
Renča Stelmaš čuková - Vaculíková
Jiřa Buchta, bývalý člen a vedoucí
Merlin - Martin Svadbík, bývalý vedoucí, náš dvorní grafik
Ivča Procházková - Čermáková, bývalá členka i vedoucí
Evča Pavlovská, bývalá členka a vedoucí
Laďa Paták, bývalý vedoucí
Vladimíra Moncmannová, maminka Áji
Ilona Bušová, maminka Adama a Báry
Honza Trojan, bývalý člen, z řad Gumídk ů
Renata Hlouchová, mamka Barči a Lukáše
Aneta Ondráčková, bývalá členka
Anita Ondráčková, mamka klanu Ondráčků
Víťa Ondráček st., taťka klanu Ondráčků,
s nímž žádný problém není problémem
Jitka Vlčková, mamka Janči a Jirky
Jiří VLK Vlček, taťka Janči a Jirky
Renáta Svobodová, mamka Kiky a Cipíska
Petr Svoboda, taťka Kiky a Cipíska
Jitka Vaníčková, mamka Elišky
Martina Fajtová, mamka Kuby, Kamči a Martínka
Petr Fajt, taťka Kuby, Kamči a Martínka
Cipísek - Martin Svoboda, už zase člen
Martina Kuncová, kamarádka z tábora
Michal Kunc, kamarád z tábora
Alena Pražáková, mamka Honzíka
Mirek Pražák, taťka Honzíka
Saďour - Karel Bartoň, příležitostný vedoucí
Jarda Hlouch, taťka Barči a Lukáše
Ludvík Bokor - taťka Peti
Iva Kuncová - mamka Martiny a Michala
Katka Bokorová - mamka Peti
Thomas - Tomáš Indra - kamarád Severky
Martina Nováková - mamka Marti
Arnošt Krejčí - děda klanu Ondráčk ů (U 09/2004)
Olga Krejčí - babička klanu Ondráčků
Robin Čermák (*8.8.2005)
Adámek Svadbík (* 30.12.2002)
Lenka Pavlovská, bývalá členka, z řad Gumídků
Kopeček, legendární oblíbený člen Severky
Eliška Vaníčková, bývalá členka Trojky
Martina Nováková, bývalá členka
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