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Rozpis akcí na březen: 
8.3. - Dnešní schůzka 

15.3. - Schůzka 
18.3. - Výprava na boby 
22.3. - Družinovka (Klíšťák, Šíp) 
1.4. - Výprava do tělocvičny 
5.4. - Schůzka, na které vyjde nový Hlásínek 

 

Informace: 
• Na prvním místě ještě jednou připomenutí nutnosti pořídit si cestovní p

bude mít smůlu a nepojede nikam. 
• Už je pomalu čas ujistit Vás, že bude tábor, že bude opět ve Vápn

v termínu 1.-21.7.2006 
• Jinak 13.-17.dubna nás čekají Velikonoce, během kterých se tradičně

akce (takže tam budou i holky). Je to teda trochu dopředu, ale když se
tak proč ne o Velikonocích ;) 

Změnily se skoro všechny příčky, kromě první trojky. 
Tam se však schyluje k sesazení Roxtidyho Opinou. 
Minulý měsíc byl mezi nimi ještě rozdíl větší než 20M, 
nyní už není ani 10M. Tak Opino, příští měsíc u tebe 
chceme vidět zelenou šipičku! Jinak do top5 se 
probojoval Šíp, který nahradil Lucka. 

http://27.skauti.cz 
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Vyšel dne: 8.3.2006 
Mloci za únor celkem pořadí  
vrček  6  206 10. 
íp  99  315 5. 
pic  97  376 2.   
ak  62  148 13. 
uňák  42  201 11. 
ája  21  213 9. 
ukáš  0  196 12. 
elkem  327  1655 2.  
Tak tu máme březen, měsíc, ve kterém končí zima a začíná jaro. Doufejme, že se vlivem globálního 
oteplování posune přechod zimy na jaro z 21.3. o pár dnů dříve ;) Omlouvám se všem 
snouborďákům, kteří milují sníh... No, přestanu žvatlat a napíšu radši něco důležitého: už je 
březen. Mimochodem víte, že se v březnu narodil Vladislav II Jagellonský, Bedřich Smetana, 
Michelangelo Buonarroti, T. G. Masaryk, Baťa, Einstein, Bach, Komenský nebo třeba Jan Koller? 
No, to asi není důležité. Přejděme raději k další části Hlásínku: 
 

Slovo šéfredaktora:  HRNEK 
 

Tak to bychom měli. Jinak před týdnem jsme jeli na nejdelší výpravu ve školním roce – na jarňasy. 
Spali jsme v domečku v Dubici u České Lípy a kdo tam nebyl, hodně prohloupil. Týká se to hlavně 
Mloků, kteří tam byli tři! Tučňáci měli stoprocentní účast, vemte si z nich Mloci příklad! Na zadní 
straně je z výpravy pár fotek. 
Tučňáci za únor celkem pořadí  
 Roxtidy  83  385 1. 
 Klíšťák  83  360 3. 
 Beebob  65  242 8. 
 Luck  66  307 6. 
 Pompo  61  295 7. 
 Kryštof  80  321 4. 
 Marek  47  138 14. 
 Celkem  485  2048 1.  
Nováčci za únor celkem pořadí  
 Luboš  0  18 17. 
 Dominik  0  83 15. 
 Kuba  66  73 16. 
 Celkem  66  174   
as. Kdo ho nebude mít, 

ě u Všelibic a že bude  

 pořádá celostředisková 
 můžeme bavit o táboře, 


