
 

  

                
                         

 
 

                  

                                         
 

 

                    4 

 
  
 

www.27skauti.cz Vyšel dne:5.12.2012 

.6.6.2001 
6966666666305.200

15.20015.20015.20

01.20013.6.2000 

Ahoj kluci! 

Rok se s rokem sešel - sníh roztál, rozkvetly květiny, ovocné stromy se obsypaly nejrůznějšími plody, 

shrabali jsme listí a najednou je tu zase sníh. Ovšem vy, kteří si vzpomenete na podzimní výpravu v 

Tanvaldu, musíte uznat, že začátkem prosince nepřišel první sníh tohoto pololetí. A doufejme, že to 

ani nebyl poslední. Příroda si s námi zkrátka zahrává! Nebo snad my s ní? 

Do bílého hávu zahalené lesy a hory a brzká tma však nejsou jedinou typickou věcí pro měsíc 
prosinec! Jen se kluci přiznejte - kdo už má pořízené všechny vánoční dárky? Pro své kamarády, 

rodiče a sourozence? Ježíšek už nám klepe na dveře a celý se třese, čím nás všechny bude moci 

obdarovat! Tak hurá do pokojíku, zamknout a pustit se do vyrábění a tvoření vánočních dárků! A kde 

už ruce nestíhají, jistě pomůže obchod a nějaká ta koruna z peněženky. :-) 

S tím vším souvisí i hlavní výprava tohoto měsíce, a to výprava vánoční! Že už se také těšíte? Ještě 
aby ne! Chystá se pro vás velice zajímavý program + máte jedinečnou možnost strávit předvánoční 

čas s kamarády ze skauta. Můžete si zde s námi vyzkoušet tradiční vánoční aktivity, pořádně se za 

světla svíček nadlábnout vánoční večeří a komu náhodou z přecpání nepraskne břicho, může 

nakonec obdarovat své kamarády u našeho vánočního stromečku. Tak neváhejte a přidejte se k nám!  

Těšíme se na vás! 
 

Tučňáci za listopad celkem pořadí  
 Net 40 92 10.   
 Gepard 38 137 3.   
 Levhart 28 59 15.   
 Marek 18 47 18.   
 Kuba 15 29 19.-20.   
 Vašek 10 48 17.   
 Orel 33 52 16.   
 Tomáš 0 15 21.   
 Diablo 32 101 9.   
 Grizzly 25 152 1.   
 Piškot 31 117 5.   
 Celkem 270 849 2.  

 

Mloci za listopad celkem pořadí  
 Blesk 33 85 11.   
 Marvin 34 75 12.   
 Soptík 23 111 7.   
 Bart 22 64 14.    
 Žabák 0 4 22.   
 Bizon 27 115 6.   
 Poletuška 0 29 19.-20.   
 Petr 19 126 4.   
 Honza 18 107 8.   
 Jenda 39 151 2.   
 Sokol 36 72 13.   
 Celkem 251 939 1.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa    

  pprroossiinneecc    
  

       5.12.2012 - Schůzka + nový Hlásínek  
 

        8.12.2012 - Výprava na horolezeckou stěnu 

      12.12.2012 - Družinovka (Blesk + Marvin) 
 

 13-16.12.2012 - Vánoční výprava 

          2.1.2013 - První schůzka v roce 2013 
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