
 

Tučňáci za říjen celkem pořad
 Kája 22 29 8.-9.
 Šíp 17 25 10. 
 Kryton 62 100 2. 
 Pompo 61 61 5. 
 Holly 7 7 11. 
 guliso 0 0 12.-13
 Celkem 169 222 2. 

 

IInnffoossttáánneekk  
 

• V termínu 13.-16. prosince 2007 se uskuteční naše společné oddílové Vánoce v pře
prostředí malebné vesničky Sloup v Čechách. Ubytováni budeme v komfort
s elektřinou. Jelikož se bude jednat o jednu z významnějších výprav, pojedeme 
každý rok už od čtvrtka, abychom si to pořádně užili. Zkuste tedy poprosit rodiče, 
na pátek omluví ze školy (když tak umyjte po večeři nádobí, to funguje ;) 

• Ještě jednou připomínám, že v lednu začneme, dá-li nám nebe trochu sněhu, jezdi
Pokud nemáte funkční lyže, začněte nějaké shánět, abyste nebyli mimo... 

• Přiveďte si do oddílu nějakého kamaráda, se kterým vás to tu bude bavit, abychom
trochu rozrostli! Čím víc nás bude, tím zábavnější budou všechny akce. 

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  lliissttooppaadd  
7.11. - Schůzka s tímto Hlásínkem 
9.11. - Bazar 

10.11. - Výprava – Šíp krále Alexandra 
14.11. - Schůzka 
21.11. - Družinovka (Kryton, Chip) 
24.11. - Výprava 
28.11. - Schůzka 
5.12. - Schůzka – nový Hlásínek 

 

Mloci za říjen celkem pořadí  
 Luck 51 117 1. 
 Luňák 14 44 6. 
 Chip 60 72 3. 
 Rak 0 0 12.-13. 
 Matěj 54 63 4. 
 Net 31 40 7. 
 David 3 29 8.-9. 
 Celkem 213 365 1.  

 

              BBooddoovváánníí  

Ahoj! 
Tak nám konečně začalo sněžit, pomalu abychom začali vytahovat sáňky a lyže ;) Třeba s
trochu zalyžujeme. A třeba budou tentokrát bílé Vánoce. To je ale všechno ještě dalek
námi. Teď nás čeká chladný listopad a s ním pár chladných výprav, první hnedka t
víkendu – celostředisková hra Šíp krále Alexandra. Jinak, když už jsem se zmiňoval 
lyžích, připomínám, že od ledna budeme jezdit na lyže, a tak by bylo dobré si nějaké zaj
už běžky nebo sjezdovky, ať se můžete všichni účastnit! Tak zatím! 

http://27.skauti.cz 
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