
               
                        

                 

                                       

                             7

www.27skauti.cz Vyšel dne:13.3.2013

Ahoj skautíci,
další měsíc naší společné činnosti je za námi – co všechno jsme v něm prožili? Každý si jistě 
vzpomene na skvělou výpravu na běžky a sjezdovky, na které jsme prohnali zaprášené lyže a zimní 
výbavu. A samozřejmě nesmím zapomenout na výpravu o jarních prázdninách, která nás zavedla do 
zcela zasněženého Harrachova, kde jsme strávili společně s holkami 6 nezapomenutelných dní. Kdo 
nejel, udělal velkou chybu! Napravit to můžete hned na konci března, kdy se vydáme na další super 
výpravu o velikonočních prázdninách. Jedná se o tradiční celostřediskovou akci, kde se budete moci 
seznámit i se členy ostatních oddílů. A jako bonbónek navrch – o Velikonočním pondělí budete moci 
ozkoušet kvalitu vašich pomlázek na holkách ze střediska. To bude teprve zábava 

Jistě jste si také všimli, že od začátku února běží tzv. kanadské bodování. To je založeno na dražení 
speciálních výhod na konci každé schůzky. A abyste měli dostatek Mustangů, během každé výpravy 
vyhlásíme otázku, na kterou si budete moct tipnout správnou odpověď, vsadit libovolný počet svých 
Mustangů. Když bude vaše odpověď správná, dostanete dvojnásobek vsazených Mustangů!!! Pokud 
jste ještě nenašli odvahu pustit se do dražení výhod nebo si tipování odpovědí na otázky, neostýchejte 
se a jděte do toho! A kdyby se náhodou nezadařilo, nezoufejte – příležitostí bude ještě hodně! 

Tak s chutí do březnových akcí a bojovností do sázení a dražení!
Váš Hlásínek

Tučňáci za únor celkem pořadí
 Net 18 171 9.
Gepard 24 239 3.
 Levhart 15 123 14.-15.
 Marek 3 97 17.
 Vašek 0 93 18.
 Orel 18 123 14.-15
 Diablo 8 163 10.
Grizzly 28 257 2.
 Piškot 34 184 7.
 Celkem 148 1494 2.

Mloci za únor celkem pořadí
 Blesk 7 118 16.
 Marvin 29 185 6.
 Soptík 27 173 8.
 Bart 6 146 11.
 Bizon 29 208 4.
 Petr 19 191 5.
 Honza 10 134 12.
 Jenda 46 286 1.
 Sokol 8 133 13.
Pepa 25 45 19.
 Celkem 206 1652 1.

RRoozzppiiss aakkccíí nnaa bbřřeezzeenn
      13.3.2013 - Družinovka (ta dnešní)

       20.3.2013 - Schůzka
    23.3.2013 - Výprava

     27.3.2013 - Schůzka
29.3-1.4.2013 - Velikonoční výprava
       3.4.2013 - Družinovka (Blesk + Marvin)

Bodování
za…

ÚNOR!

V pořadí 

DRUHÉ
 vítězství si odnáší...

Jenda




