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IInnffoossttáánneekk  
 

• Vícedenní podzimní výprava proběhne v temnínu 24.-28.10.2008. Určitě si všichni ud
a pojeďte! Na těchto výpravách se zažívá nejvíce legrace a program bude opravdu zajím

• Tento měsíc jsou v 2 družinové schůzky, proto připomínáme aby si vůdci schůzek hl
termín!!! 

• Jména rádců a podrádců jsou zatím jen orientační a budou upřesněny co nejdříve. 
 

Šíp 
Gratulujem

Mloci za září celkem pořadí  
 Luck 24 24 4. 
 Luňák 18 18 12. 
 Chip 22 22 5.-10. 
 Rak 3 3 15. – 16.
 Net 25 25 2.-3. 
 David 0 0 17. – 18.
 Filip 9 9 14. 
 Králíček  15 15 13. 
 Tornádo  25 25 2.-3. 
 Soptík 22 22 5.-10. 
Celkem 163 163 2.  
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Ahoj pánové, 
ani jsme se nenadáli a měsíc společné činnosti je za námi. Teď nás čeká říjen, který s sebo
ochlazování, deště, bláto a další příjemné věci. Září byl však měsíc, který pro náš oddíl 
znamená. Naše řady byly posíleny o nové tváře, tedy o „nováčky“. Jsme opravdu rádi, že má
účastnit se akcí s naším oddílem a doufáme, že se vám budou líbit. Slibujeme, že se vynas
aby byl program pro vás zábavný. Popřejme jim všichni, aby se jim u nás líbilo a aby s
odnášeli krásné zážitky! Nicméně nesmím zapomenout, že už jsou sestaveny družinky pro ten
vy si je můžete prohlédnout níže. Ve složení nenastali zatím žádné zásadní změny, ale tím ne
že se to nemůže změnit. Co se však bude měnit určitě jsou funkce rádců a podrádců – takže
měsíce října se dozvíte kdo bude Vaši družinku vést. V říjnu na vás čeká lákavý kalendá
Nejzajímavější akce je určitě Vícedenní podzimní výprava. Další podrobnosti se dočtete 
Infostánek, zadní strana je věnována fotografiím našich nováčků. Nezapomeňte se podívat též
web, kde naleznete v kronice již fotky z proběhlých akcí Mějte se fanfárově a příště se na v
budu těšit! 
          Váš Hlásínek 

www.27skauti.cz 
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Vyšel dne: 1.10.2008 
u nese 
mnoho 
te chuť 
nažíme, 
i z akcí 
to rok a 
říkáme, 
 během 
ř akcí. 
v sekci 

 na náš 
ás opět 
Tučňáci za září celkem pořadí  
Kája 21 21 11. 
Šíp 34 34 1. 
Kryton 22 22 5.-10. 
Pompo 0 0 17. – 18.
Jakub 22 22 5.-10. 
Rychlík  22 22 5.-10. 
Bublinka 22 22 5.-10. 
Ufon 3 3 15. – 16.
elkem 146 146 2.  
              NNoovvee  ddrruuzziinnkkyy aa bbooddoovvaanni
RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  řřííjjeenn  
0.2008 - Schůzka, ta dnešní 
0.2008 - Družinovka – Luck a Kája 
0.2008 - Výprava 
0.2008 - Schůzka 
0.2008 - Schůzka 
10.2008 - Podzimní výprava 
0.2008 - Družinovka – Šíp a Luňák 
1.2008 - Schůzka, vyjde nový Hlásínek 
ělejte čas 
avý!!! 
ídali svůj 
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