
  

  
IInnffoossttáánneekk  

 
• Jarňasy nás čekají již tento týden. Pojedeme na stejné místo jako loni, tedy do 

základny v České Lípě. Na dnešní schůzce byl termín platby za výpravu! Pokud 
z nějakého důvodu nezaplatili, můžete zaplatit na výpravě, ale musíte potvrdit va
jednomu z vedoucích akce, což je Bobr nebo Honza.  

• Velikonoční výprava proběhne od pátku 21.3 do pondělí 24.3. Pojedeme na stejné m
loni, ovšem tentokrát jen s holkama a bez „šestádváci“.  

• MRŠ (Mustang Road Schow) proběhne až na táboře, takže nepočítejte s pomocí Rak
• Stále tu jsou jedinci, kteří neodevzdali papír s kontaktními údaji a nezaplatili re

poplatek. Proto to udělejte co nejdříve nebo přistoupíme k tvrdším metodám vymáhá
• Nezadržitelně se nám také blíží tábor. Letos proběhne v termínu 28.6 - 18.7.2008

tábor bude v jedné věci trochu jiný… pojedeme totiž všichni na jednu louku (na tu n

Mloci za únor celkem pořadí  
 Luck 39 264 1. 
 Luňák 8 124 4. 
 Chip 0 72 9. 
 Rak 10 10 12 
 Matěj 0 63 10. 
 Net 21 160 3. 
 David 4 88 7.-8. 
 Celkem 82 781 1.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  bbřřeezzeenn  
5.3.2008 - Schůzka – ta dnešní 

8.-12.3.2008 - Jarňasy 
19.3.2008 - Družinovka (Šíp) 

21.-24.3.08 - Velikonoce  
26.3.2008 - Schůzka (Zip + pasrisfal) 
29.3.2008 - Výprava 
2.4.2008 - Schůzka (vyjde nový Hlásínek☺) 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

              BBooddoovváánníí  

Ahoj všichni! 
Máme tady březen a tím vlastně končí i celá ta slavná „zima“. Minulý měsíc nám žádn
nepřinesl. Spíše přinesl jen chaos do počasí. Jednou byla zima, podruhé bylo teplo j
konci jara. Tak jsme místo výprav na lyže, šli do bazénu nebo si šli vyzkoušet své schopn
horolezeckou stěnu. Již tento týden nás čeká skvělá vícedenní výprava a to jsou J
v České Lípě. Proto pojeďte všichni, jedině tak bude výprava stát za to! Týden po Jarňase
čeká Velikonoční výprava. Letos se nám prázdniny nějak divně sešli, proto jsou obě v
prakticky v jedné☺.  Podrobnosti se dozvíte v infostánku. Užijte si březnové akce!!! 

http://27.skauti.cz 
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Tučňáci za únor celkem pořadí  
Kája 16 117 5. 
Šíp 36 108 6. 
Kryton 24 169 2 
Pompo 8 88 7.-8. 
Holly 24 38 11. 
guliso 0 0 13. 
Celkem 108 520 2.  
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