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www.27skauti.cz Vyšel dne: 2.4.2014 

Ahoj skauti,  
držíte v ruce číslo poněkud „ospalého“ Hlásínku - nedělní změna času nám posunula ručičky hodinek 
o 1 hodinu dopředu a tak nás doslova okradla o delší spánek. Nepříjemná zpráva pro ty, kteří ráno 
neradi vstávají (což jsme určitě všichni).☺ Jenže když se na tuto záležitost podíváme z jiného hlediska, 
zjistíme minimálně dvě pozitiva – schůzky budeme moci trávit venku až do konce, jelikož bude 
dostatek světla. A změna času na „LETNÍ“ přece znamená, že se blíží tábor!!! No, není to úžasná zpráva?   
Já myslím, že určitě! Jen si představte tu krásnou pohodu na posteli v tee-pee, břicho plné dobrého 
oběda, tvář vám ovívá svěží letní vánek a vy pomalu usínáte…no, pojďme se radši zase vrátit zpět do 
přítomnosti a ohlédnout se za uplynulým měsícem. ☺ 
 

V březnu jsme s oddílem navštívili městečko Hostinné, kde jsme strávili 6 dní v místní skautské 
ubytovně, která byla jednoduše řečeno luxusní! V kombinaci s dobrým programem, partou kamarádů 
a holčičím oddílem to byla jedna z výprav, která vám jistě dlouho zůstane v paměti. I já třeba rád 
zavzpomínám na případ, který byl objasněn jen díky naší vytrvalé a pečlivé práci!  
 

V březnu jste také jistě zaznamenali, že se naše řady rozrostly o několik nových členů, které tímto 
mezi námi, skauty, srdečně vítám! Věřím, že se vám bude v oddíle líbit a že si z něj budete odnášet 
pouze hezké zážitky a dobré kamarády! Mějte se hezky a těším se na vás zase příště!      Váš Hlásínek 
 

Tučňáci za březen celkem pořadí  
 Gepard 62 373 1.   
 Levhart 47 283 9.   
 Marek 46 218 14.   
 Grizzly 71 337 5.   
 Piškot 61 288 8.   
 Orel 26 252 11.-12.   
 Krtek 58 237 13.   
 Ondra 48 164 18.   
 Vašek 71 192 16.   
 Ondra 3 71 71 20.   
 Sebastian 8 8 23.   
 Celkem 569 2423 2.  

 

Mloci za březen celkem pořadí  
 Marvin 74 342 4.   
 Bizon 75 348 3.   
 Soptík 79 274 10.    
 Bart 39 150 19.   
 Shrek 31 174 17.   
 Jenda 36 349 2.   
 Smíšek 35 332 6.   
 Pepa        36 196 15.   
 Honey 26 252 11.-12.   
 Majkl 79 325 7.   
 Ondra 2 31 56 21.   
 Tomáš 2 31 36 22.   
 Celkem 572 2834 1.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  DDUUBBEENN  
  

   2.4.2014 - Družinovka – ta dnešní  
  4.-5.4.2014 - VIP akce 

  9.4.2014 - Schůzka 
18-20.4.2014 - Velikonoční výprava 
  23.4.2014 - Schůzka 

 

  26.4.2014 - Výprava 
  30.4.2014 - Družinovka (Marvin + Bizon) 
    7.5.2014 - Schůzka a nový Hlásínek 

 

Bodování 
II  tteennttookkrráátt  ppllnnéé  ššookkuujjííccíícchh  zzmměěnn!!    

…Stále si někteří myslíte… 
 

že nemůžeme mít 2 vítěze bodování?  
 

!!!PAK ZMĚŇTE NÁZOR!!! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Jsou toho důkazem! 

 

Více informací 
NA DRUHÉ STRANĚ! 


