
Jarní hitparádu odstartoval 
v březnovém bodování  

s krásnými 84 Mustangy… 
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www.27skauti.cz Vyšel dne: 6. 4. 2016 

Drazí chlapci, 
další měsíc nám mává na rozloučenou. Než však březen dočista zmizí, je nutné zavzpomínat, co se v pořadí 
třetím měsíci letošního roku událo. 
Březen jsme započali vámi odhlasovanou VIP akcí – tedy přespáním v klubovně. Byl to skvělý večer plný 
zábavy, auto závodů, filmů a nejrůznějších videí, které se v útrobách serveru Youtube dala nalézt! 
Další, neméně zajímavou, akcí byla výprava do místa s příznačným názvem Šutr. Zde jste zdolávali 
horolezeckou stěnu a mohli jste si na vlastní kůži vyzkoušet, jak obtížné je po stěně vyšplhat a jak skvělý 
je pocit při dosažení jejího vrcholu. 
Nesmíme však zapomenout na nejvýznamnější akci, která se na závěr minulého měsíce udála. Byla to 
tradiční velikonoční výprava do netradiční skautské základny Polaris v Pardubicích! Zde jste si společně 
s kluky z 26. oddílu a holkami z 28. oddílu mohli užít skvělý prodloužený víkend plný zábavy a vesmírných 
dobrodružství! Zdejší skautská základna byla opravdu obrovská a krom velkých prostor nabídla i menší 
provedení horolezecké stěny, která pro vás (po výše zmíněné výpravě) musela být hračkou. Navštívili jsme 
také pardubický aquapark a hvězdárnu, kde jsme absolvovali perfektní výklad o planetách sluneční 
soustavy. Na závěr jste měli příležitost se připravit na Velikonoční pondělí a pořádně holky vymrskat 
pomlázkou! Pomohla vám ona příprava a vykoledovali jste si na Velikonoce spoustu vajíček? Já jich měl 
tolik, až se mi nohy podlamovaly! Nyní je už ten správný čas dát březnu sbohem a těšit se z jara, které se 
již probudilo a hlavně na akce, které nám přinese tento aprílový měsíc. Doufám, že jste neváhali a pořádně 
někoho během 1. dubna nachytali! Tak zase za měsíc! Už teď se na vás u příštího čísla těší váš Hlásínek!  

 
Tučňáci za březen celkem  pořadí  

 Mára 6 155 20.  
 Grizzly 79 406 4.  
 Krtek 15 240 14.  
 Kaktus 64 159 19.  
 Svišť 68 359 7.  
 Šmuel  84 497 1.  
 Vlk  81 448 2.  
 Vašek 1 129 21.  
 Martin 59 261 13.  
 Henry 21 355 8.  
 Medík 65 397 5.  
 Leonard 63 63 23.  
Celkem  606 3469 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mloci  za březen celkem  pořadí  
 Jenda 28 335 9.-10.  
 Bizon 42 188 16.  
 Piškot 6 176 18.  
 Honey 4 177 17.  
 Smíšek 12 361 6.  
 Samsung 27 268 12.  
 Lukáš 10 335 9.-10.  
 Ondra 0 77. 22.  
 Sechy 73 285 11.  
 Šimon 41 232 15.  
 Radim  71 419 3.  
Celkem  314 2853 2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis akcí na duben 
 

6. 4. 2016 - Dnešní dělená družinovka 
9. 4. 2016 - Výprava 

13. 4. 2016 
16. 4. 2016 

- 
- 

Schůzka 
VIP akce do Prahy 

20. 4. 2016 - Schůzka 
 

23. 4. 2016 - Výprava 
27. 4. 2016 - Schůzka 
4. 5. 2016 - Dělená družinovka + Hlásínek 

 

Příchod jara znamená především 
probouzení přírody ze zimního spánku.   
Věříme, že ve vás se s příchodem jara 
probudí zdravá soutěživost – tábor se 
totiž blíží a hodnotné ceny pro přední 

příčky v bodování jsou lákavé! 


