
 
Čerstvá porce informací  

Jen pro VÁÁS!!! 

 
• Všem členům našeho oddílu by měl chodit do 

schránek skautský časopis „Skaut Junák“. Pokud 
někomu časopisy nejsou doručovány, nechť se 
prosím obrátí na Zipa nebo Kima (viz.níže), kteří 
problém vyřeší. Nejpravděpodobnější chyba bude 
ve špatně uvedené doručovací adrese.  

• Oddílová rodičovská konference již úspěšně 
funguje. Pokud jsou mezi rodiči zájemci o členství 
v naší konferenci, obraťte se prosím na Zipa nebo 
Kima (viz.níže). 

• Dne 12.6.2010 se uskuteční výprava do zahraničí. 
Je proto nutné, aby měli účastníci této výpravy 
v pořádku CESTOVNÍ PAS!!! Bližší informace 
k výpravě včas obdržíte. 

• Stále jsou mezi námi tací, kteří nemají splněnou 
přijímací zkoušku. Tímto vás chceme upozornit, 
abyste se začali věnovat jejímu plnění. V opačném 
případě budeme muset přistoupit k sankcím. 

• Připomínáme, že letní tábor proběhne v termínu 
od 3.7 do 23.7.2010. Tábořit budeme opět na naší 
louce pod vesnicí Vápno u Českého Dubu.  

 
Kontakty: 
Zip - tel.: 605 701 503  email: ondrej.petrovsky@email.cz 
Kim- tel.: 733 311 589  email: kim.jiri.mares@seznam.cz 

Magické dubnové číslo 
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Ano, je to tak! 
 V dubnu jsme pro vás připravili hned 2 velké soutěže. S Mustangy se teď doslova 

roztrhl pytel a sypou se do všech stran! Proč tedy nějaké nechytit pro sebe! V každé 

soutěží obdrží vítěz 15M, druhý bude odměněn 10M a všichni zúčastnění dostanou 5M. 

Znění úkolů 
1)   Všichni jistě často navštěvujete internetovou stránku www.youtube.com a sledujete na ní nejrůznější videa. 

Vyberte proto z nich jedno, které vám připadá nejvtipnější, napište jeho kompletní internetovou adresu do 
knihy návštěv. Tento odkaz vložíme do našeho společného profilu na youtube (27skauti) a vy se na video 
budete moci také podívat.  Náš profil naleznete po zadání 27skauti do vyhledávače na youtube.com a 
můžete si zde prohlédnout všechna videjka, která jsme sem zatím dodali. 

 

 2)  Zkuste si tipnout, kolik návštěvníků bude na naší internetové stránce www.27skauti.cz dne 30.4. 2010  v  
23:59. Své tipy napište na papír a odevzdejte na schůzce 28.4.2010. Počítadlo, které Vám s tipem pomůže, 
naleznete na úvodní stránce vpravo dole. Aktuální počet návštěvníků je 35373. 

 

Vyhodnocení březnové  

soutěže 

Ano, je tu vyhlášení, na které jste se jistě 
všichni velmi těšili. Výsledky a výhry jsou 
opravdu zajímavé, tak se na to jdeme podívat! 
 

Znění úkolu bylo: 
 
1. Kolik Mustangů budou mít v součtu na 

konci března jednotlivé družiny.  
2. Kdo se stane vítězem bodování za březen. 
3. Jaký bude měsíční výherní počet 

 Mustangů. 
 

Správné odpovědi 
 

1. Mloci: 1462M, Tučňáci: 1555M = 3017M 
2. Kuba  
3. 45M 
 

Výherci a výhry 
 

1. Gepard, výhra 15M 
2. Net, výhra: 10M 
3. Tornádo, výhra 5M 

!Gratulujeme! 

Velké předtáborové téma: Oddílové KROJE! 
Do rukou se vám společně s Hlásínkem dnes dostal manuál o skautském kroji. Před odjezdem na tábor budeme 
muset vyřešit jednu velmi důležitou věc a tou jsou oddílové kroje. Každý skaut musí mít  kroj, což je speciální 
košile a na ní přišité nášivky informačního charakteru. Jedná se např. o: číslo oddílu, sídlo oddílu, státní 
příslušnost atd. Některé věci v klubovně máme, jiné musíme objednat. Svoláváme tedy tímto na schůzku 
26.5.2010 KONTROLU KROJŮ. Ti, kteří již kroj mají, nechť na tuto schůzku přinesou. Ti, kteří zatím žádný 
nemají, podniknou s naší pomocí do této schůzky kroky k tomu, aby měli kroj v pořádku.  


