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www.27skauti.cz Vyšel dne:7.3.2012 

Ahoj kluci, 
jaro už je tady! To samé se bohužel nedá říci o jarní výpravě, která nás minula jako stádo černých 
mustangů (nebo spíše stádo našich skautíků sjíždějících Maliník na bobech?) a zanechala pouze 
spoustu krásných vzpomínek a zážitků. Pád E.T. na Zemi byl určitě velikou událostí pro nás všechny 
a můžeme být na sebe upřímně pyšní, že se nám povedlo ho znovu poslat na oběžnou dráhu! A ti, co 
se této velkolepé podívané nezúčastnili - můžete si nechat o tomto skutku našich skautů jen vyprávět 
a tiše závidět! Snad se příště i Vaší účasti zadaří.  
Sníh pomalu opadává i z vrcholků hor a z pod rozbahněných polí už na nás kouká první zeleň. A není 
se čemu divit! Sluníčko se skoro nenechá zakrýt mraky a den ode dne se čím dál tím více otepluje. 
Takže co nám teď zbývá jiného, než se nechat oblažit tou krásou jara a vydat se s ještě lepší náladou, 
bláznivými nápady a elánem do nového měsíce! 
Bohužel kalendář nám až tak moc nepřeje, a tak si dovoluji prohlásit, že hlavní událostí měsíce se 
stává jednodenní výprava pod vedením Klíšťáka, Bobra a Beeboba. Schválně - kdy jsme naposledy 
tyhle tři viděli pohromadě? A hlavně jaký skvělý program si pro Vás připraví? Jisté je, že se máme na 
co těšit a že na tuto výpravu budeme opět dlouho vzpomínat! Dále nás už čekají "jen" schůzky... ale 
bez těch by přeci březen byl k ničemu! A copak pro nás asi tak Net s Gepardem a Marvin s Bleskem 
připraví na svých družinovkách? 
Už Vás nebudu dále napínat, co všechno nás čeká a raději se přesuneme k tomu, co už máme za 
sebou - jak jinak než v bodování! 
 

Tučňáci za únor celkem pořadí  
 Net 38 232 3.   
 Gepard 53 233 2.   
 Banán 8 45 17.   
 Levhart 14 156 13.   
 Kuba 35 190 10.   
 Marek 42 137 15.   
 Jožka 0 31 18.   
 Orel 48 196 8.   
 Tomáš 16 78 16.   
 Celkem 254 1310 2.  

 

Mloci za únor celkem pořadí  
 Blesk 11 199 7.   
 Marvin 54 243 1.   
 Marián 44 151 14.   
 Soptík 52 214 5.   
 Bart 6 171 11.    
 Vašek 45 223 4.   
 Bizon 38 209 6.   
 Poletuška 35 159 12.   
 Žabák 48 192 9.   
 Celkem 333 1761 1.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  bbřřeezzeenn  
        

7.3.2012 - Družinovka (Net+Gepard) 
 

14.3.2012 - Schůzka 
 

21.3.2012 - Schůzka 
 

24.3.2012 - Výprava 
 

28.3.2012 - Družinovka (Blesk+Marvin) 
 

4.4.2012 - Schůzka + nový Hlásínek 
 

 

Další 
vítězství 

v bodování si 
na své konto 

může 
připsat… 

 

Marvin 
 

Bodování 


