
 

 

Tučňáci Březen Celkem Pořadí Postup 
Henry 87 407 4.  
Šmuel 73 355 9.  
Kaktus 0 67 25.  
Svišť 26 358 8.  
Vlk 71 412 2.-3.  
Vašek 16 49 26.  
Medík 15 240 18.  
Leochod 64 232 20.  
Žralok 4 176 23.  
Medvěd 72 324 13.  
Jestřáb 0 183 22.  
Kuba 63 415 1.  
Hobit 82 412 2.-3.  
Krumpáč 64 383 7.  
Celkem 637 4013 1.  

Mloci Březen Celkem Pořadí Postup 
Šípek 66 354 10.  
Šimon 22 264 16.  
Radim 25 261 17.  
Filip 77 335 12.  
Brouk 28 282 14.  
Honza 88 385 6.  
Dave 79 347 11.  
Echo 6 239 19.  
Soudek 49 273 15.  
Vašek 2 83 214 21.  
Emet 90 391 5.  
Béďa 6 130 24.  
Celkem 619 3475 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahoj, kluci! 
Březen nám již zamával na shledanou a společně se svým odchodem přinesl teplejší dny – počasí začíná být 
stálejší a ideální k procházkám po přírodě, vyjížďce někam na kolo, zkrátka nás plně vybízí k tomu, 
abychom začali většinu dní trávit venku! Než ale měsíc březen propustíme z jeho služby a dopřejeme mu 
roční odpočinek, pojďme si zrekapitulovat, co jsme během těch 31 dní zažili. Tento měsíc jsme započali 
skvěle vydařenou vícedenní akcí, kterou jsme prožili v doprovodu našich dívek z 28. oddílu ve skautské 
základně Jilm – společnými silami jste pomohli postavičkám z pohádek Shrek a vyřešili tak jejich trable, 
které je potkaly. A užili jsme si u toho hodně zábavy! Škoda jen, že takto skvělý týden vždy tak rychle uteče. 
Za výjimečně krásného jarního počasí jsme se koncem března vydali na výpravu „Kolem dokola“, kde jste si 
užili suprového programu a podívali se do krajiny, jež se rozprostírá v okolí Zdislavy. 
Určitě jste plní očekávání, co nás čeká v dubnu! Já vám některé akce již nyní rád prozradím, jelikož jde  
o opravdu velmi zajímavé aktivity! Duben uvítáme městskou hrou, kterou budeme hrát společně se 
střediskem Ještěd, a proběhne již tuto sobotu! Její název – Skautská pošta – napovídá, o čem hra bude.  
Na moment zapomeneme na všechny moderní technologie a vyzkoušíme si, jak to například s posíláním 
zpráv fungovalo dříve! Taky nás čeká další VIP akce, takže si připravte své VIP kartičky – můžu vám zaručit, 
že jde opět o něco výjimečného, nicméně nechám vás ještě chvíli napnuté – podrobnosti se zavčasu dozvíte! 
Nesmíme také opomenout další důležitou a celostřediskovou akci. Tou jsou samozřejmě Velikonoce! Tak už 
pomalu přemýšlejte, kam se vydáte na proutky – bez pomlázky to nepůjde! Tak zas za měsíc!  Váš Hlásínek 
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Rozpis akcí na duben 
3. 4. 2019   - Dnešní družinovka 
6. 4. 2019 - Městská hra s Ještědem 

10. 4. 2019 
13. 4. 2019 

- 
- 

Schůzka 
VIP akce 

17. 4. 2019 - Schůzka 
18. - 21. 4. 2019 - Velikonoční výprava     

24. 4. 2019 
1. 5. 2019 

- 
- 

Schůzka 
Družinovka s novým Hlásínkem 

 

 

Velikonoce jsou 
za dveřmi!  

Už máte svou 
pomlázku? 

Tábor se blíží a s ním i zajímavé ceny 
za přední příčky v bodování!  

Dosáhneš na ně i ty? 

Jestli ne, tak na to máš ještě  
3 měsíce, takže hurá do toho!  

Získat rovných 90 Mustangů 
v bodování za 1 měsíc? 

Kdo z vás to v březnu dokázal? 
Tím borcem je… 


