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www.27skauti.cz Vyšel dne:4.4.2012 

Ahoj skautíci,  
minulý měsíc přinesl plno změn – venku ani památky po kruté zimě, letní čas nám doslova ukradl 1 
hodinu spánku a do toho si z vás někdo určitě pořádně vystřelil na 1. dubna nějakým vtipným 
aprílovým žertíkem. No, jen se přiznejte, kolik z vás si ráno nevědomky „osladilo“ čaj solí nebo kdo 
z vás uvěřil, že v předsíni na vás čeká obrovský dárek a on tam místo něj byl jen vysavač a koště! ☺   
Ačkoli se minulý týden počasí chovalo taky nějak „aprílově“, tak se zdá, že k nám vtrhlo jaro s plnou 
parádou a my jsme toho v březnu náležitě využili. Modrá obloha, hřejivé slunce a nádherná krajina 
vytvořila z výpravy do Příhraz famózní zážitek. Bohužel to s vaší účastí opět nebylo nikterak slavné, 
což nás poněkud mrzí. Znáte snad lepší způsob, jak strávit prosluněnou sobotu, než v přírodě 
s partou fajn kamarádů?  
A ptáte se, kdy bude další výprava? Mnoho z vás již určitě ví, že hlavní akcí nadcházejícího měsíce je 
velikonoční výprava, na kterou pojedeme společně s ostatními oddíly našeho střediska. Ovšem bez 
pořádné pomlázky se na této výpravě rozhodně neobejdete – na tolik holek, které s námi pojedou, 
bude zapotřebí mnoho „náležitě vybavených“ koledníků! ☺ Proto si tentokrát odpusťte bolesti malíčku 
u nohy nebo sezení u počítače a vyrazte s námi na výpravu plnou srandy, dobrého programu a 
velikonočních tradic!       Váš Hlásínek 

Tučňáci za březen celkem pořadí  
 Net 35 267 2.   
 Gepard 30 263 3.   
 Banán 11 56 17.   
 Levhart 19 175 12.   
 Kuba 32 222 8.   
 Marek 7 144 15.   
 Jožka 0 31 18.   
 Orel 31 227 6.   
 Tomáš 14 92 16.   
 Celkem 179 1489 2.  

Mloci za březen celkem pořadí  
 Blesk 24 223 7.   
 Marvin 28 271 1.   
 Marián 1 152 14.   
 Soptík 29 243 4.   
 Bart 16 187 11.    
 Vašek 7 230 5.   
 Bizon 8 217 9.   
 Poletuška 14 173 13.   
 Žabák 12 204 10.   
 Celkem 139 1900 1.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  dduubbeenn  
        

4.4.2012 - Schůzka (ta dnešní) 
 

07-09.4.2012 - Velikonoční výprava 
11.4.2012 - Schůzka NENÍ 
18.4.2012 - Družinovka (Net+Gepard) 

 

25.4.2012 - Schůzka 
 

28.4.2012 - Výprava 
 

2.5.2012 - Schůzka + Hlásínek ☺ 
 

 

  Březen ovládl... 

Něco málo k bodování 
 

Jelikož se nám nezadržitelně blíží tábor a 
s ním i ukončení předtáborového 
bodování, pojďme se krátce podívat, jak 
jste na tom s Mustangy na vašich kontech. 
Nemusím totiž snad ani připomínat, že na 
nejlepší z vás čekají hodnotné ceny… 
 

OTOČTE A DOZVÍTE SE VÍC!!! 


