
 

IInnffoossttáánneekk  
 

• Již skoro za měsíc tu máme Jarňasy. Mnoho podrobností vám v tuto chvíli nesděl
jen s touto výpravou počítejte a zaškrtněte si datum 8. – 12.3.2008 v kalendáři!!! 

• Připomínám, že stále někteří neuhradili registrační poplatek a nedonesli oprave
s Vašimi údaji. Proto tak učiňte co nejdříve, jelikož měsíc uběhne jako voda a pak
museli přistoupit k tvrdším metodám vymáhání ☺ 

• Internetové stránky stále fungují a k internetu máte určitě všichni alespoň částečný
Zatím jediným aktivním členem v knize návštěv a kronice je Luck. Kniha návšt
všechny otevřena, takže pokud navštívíte oddílové stránky, nechte nějaký vzka
návštěv. Třeba i malý!  

• Stále platí, že za napsání kroniky z výpravy nebo schůzky je odměna 10M. Zatím jed
tuto možnost využívá je Luck (za což mu samozřejmě velice děkujeme). Nenech
všechny Mustangy jen jemu…  

• Pokračování příš… na druhé straně 
 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  úúnnoorr  
2.2.2008 - Výprava na lyže s cílem bazén! 
6.2.2008 - Dnešní schůzka 

13.2.2008 - Schůzka 
16.2.2008 - Výprava lyže (nezbývá než doufat) 
20.2.2008 - Družinovka – Kája 
27.2.2008  Schůzka 
1.3.2008  Výprava na boby??? 
5.3.2008  Schůzka – těšte se na nový Hlásínek 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mloci za leden celkem pořadí  
 Luck 27 225 1. 
 Luňák 21 116 4. 
 Chip 0 72 8.-9. 
 Rak 0 0 12.-13. 
 Matěj 0 63 10. 
 Net 18 139 3 
 David 5 84 6. 
 Celkem 176 628 1.  

 

              BBooddoovváánníí  

http://27.skauti.cz 
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Vyšel dne: 6.2.2008 
Ahoj všichni! 
Jak jste si asi všichni všimli, po sněhu už nám zbyla jen promáčená zem. Počasí si stejně jako loni s námi 
opravdu zahrává. Jednou musíme vytahovat ty nejteplejší věci, podruhé si můžeme vyjít v triku. V lednu 
jsme stihli pouze jednu výpravu na lyže, která byla spíše o tom „kdo bude nejvíce promočen nebo kdo 
bude mít lépe poškrábanou skluznici“ Proto jsme místo výpravy na lyže, která měla proběhnout minulý 
týden, šli do bazénu. Doufejme tedy, že se počasí obrátí k lepšímu, protože zatím vše nasvědčuje tomu, že 
budeme mít předčasné jaro☺. Skoro za měsíc nás čeká jedna z nejlepších akcí a to jsou Jarňasy, takže si 
všichni udělejte volno. Podrobnosti se dozvíte z infostánku.  
Tučňáci za leden celkem pořadí  
Kája 0 101 5. 
Śíp 8 72 8.-9. 
Kryton 24 145 2. 
Pompo 8 80 7. 
Holly 1 14 11. 
guliso 0 0 12.-13. 
Celkem 75 371 2.  
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