
 

Zdarec! 
V březnu jsme si vyjeli jen jednou na boby (když nepočítáme konec jarňáků). 
Byla to výprava společná s oddílem holek a byla skvělá. Myslím, že většina 
z nás se ještě teď v noci strachem budí z hrůzostrašného snu, kde se zjevuje 
sjezd z České chalupy do Liberce ;) Duben bude co se týče výprav o něco 
pestřejší. O velikonocích nás čeká celostředisková vícedenní akce, která 
určitě bude stát za to. A to, že je celostředisková, znamená, že tam budou i 
holky, takže se nemusíte bát, že by vaše pomlázky přišly na zmar. O čtrnáct 
dní později nás čeká jednodeňka, což by nebylo zas tak nic zvláštního, kdyby 
na ní obden nenavazovala druhá jednodeňka, která bude zaměřená na 
horolezení. Vyzkoušíte si lezení po skalách a samozřejmě i slaňování ze skal. 
No máme se na co těšit :-P 
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V bodování si velkolepě brázdí cestu k prvním 
místům Šíp. Minule se probojoval do první pětice, teď 
už dýchá na záda třetímu a pomalu se přibližuje 
k prvnímu místu. Jen tak dál! Opic trochu zaváhal 
v dobývání prvního místa a teď je zase od svého cíle o 
kousek dál. Na páté místo si evidentně dělá zálusk 
Pompo, kterému teď o jeden jediný Mustang uteklo 
rvenství v měsíčním bodování. p 

Rozpis akcí na duben: 
5.4. - Dnešní schůzka 

12.4. - Družinovka (Klíšťák, Cvrček) 
13.-17.4. - Velikonoční výprava 

19.4. - Schůzka 
26.4. - Schůzka 
29.4. - Výprava 
1.5. - Lezecká výprava 
3.5. - Družinovka (Klíšťák, Šíp) 

Informace: 
• Výprava do zahraničí nás čeká 10. června. Během dubna by si tedy mě

zařídit pasy. 
• Jistě jste si mnozí už všimli, že na našich oddílových stránkách h

zaktivnily dvě nové sekce a to organizace a historie oddílu. V organiza
s kým vším to vlastně do toho oddílu chodíte a jak vypadá organizační 
se můžete podívat na stručné informace o každém roce od založení odd
chybu, kterou na stránkách objevíte, dostanete pár Mustangů podle záv

http://27.skauti.cz 
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Vyšel dne: 5.4.2006 
Mloci za březen celkem pořadí  
vrček  26  232 10.   
íp  84  399 4. 
pic  58  434 2.   
ak  50  198 13.   
uňák  22  223 11.   
ája  31  244 9.   
ukáš  12  208 12.   
elkem  283  1938 2.  
Tučňáci za březen celkem pořadí  
 Roxtidy  61  446 1. 
 Klíšťák  42  402 3. 
 Beebob  58  300 8. 
 Luck  44  351 7. 
 Pompo  83  378 6. 
 Kryštof  63  384 5. 
 Marek  57  195 14. 
 Celkem  408  2456 1.  
Nováčci za březen celkem pořadí  
 Kuba  57  130 15. 
 Dominik  0  83 16. 
 Marek  6  6 17.  
 Celkem  63  219   
li i poslední opozdilci 

ttp://27.skauti.cz se 
ci se můžete podívat 
struktura a v historii 
ílu. Jinak za každou 
ažnosti dané chyby. 


