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              BBooddoovváánníí  

Nazdar! 
Tak tu máme jaro… teploty jsou u nuly a sníh se sype. Takové normální jarní počasí ne
až neuvěřitelné co se děje. Doufejme, že to příští rok bude o něco „vydařenější“. Prázdni
za námi a před námi jsou ještě 3 měsíce školy a pak hurá na tábor! V březnu proběhly 
akce a to Jarňasy a Velikonoce. Ti co jeli, tak si to určitě pořádně užili. Kdy taky máte m
být vězněm v gulagu a nechat se mlátit dozorci nebo sešlehat tolik holek najednou.☺ V
nás čeká pokračování našeho putování po zemi Elmore s cílem přemoci zlého čaroděje Se
který ji ovládl. Určitě si udělejte čas, protože to bude stát za to. Tak se tu v dubnu mějte
se na další HLÁSÍNEK!!! 

http://27.skauti.cz 
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? Je to 
ny jsou 
2 velké 
ožnost 

 dubnu 
caruse, 
 a těšte 
IInnffoossttáánneekk  
Pomalu se nám blíží letní prázdniny a s nimi i 
tábor, proto znovu připomínáme, že proběhne 
v termínu od 28. 06.-18. 07. 
V březnu jsou v programu 2 družinovky, takže 
vůdcové!!! Nezapomeňte na ně!!! 
Mloci za březen celkem pořadí  
uck 87 351 1. 
uňák 2 126 7. 
hip 16 88 9. 
ak 70 80 10. 
atěj 0 63 11. 
et 92 252 2 
avid 16 104 8. 
elkem 283 1064 1.  
Tučňáci za březen celkem pořadí  
Kája 53 170 5. 
Šíp 91 199 4. 
Kryton 61 230 3. 
Pompo 42 130 6. 
Holly 1 39 12. 
guliso 0 0 13. 
Celkem 248 768 2.  
RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  lleeddeenn  
.4.2008 - Právě probíhající schůzka 
.4.2008 - Družinovka - Luňák 
.4.2008 - Výprava 
.4.2008 - Schůzka 
.4.2008 - Schůzka 
.4.2008 - Výprava – putování po zemi Elmore 
.4.2008 - Družinovka – Luck 
.5.2008 - Schůzka – těšte se na nový Hlásínek 
Net


