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Na DS  
 Do Oddílového slibu zbývají 2 týdny a vás, kteří budete slibovat, vůbec 

nepřibývá… Měli byste s tím něco udělat!!  
 Množí se nám ZZ a v pátek se na ZOS budou vyhlašovat…Co takhle nějakou 

udělit?  
 Páteční vlčata mají na starosti JESTŘÁBI, takže prosím znovu Vačkyho, abyste 

se domluvili na pátek a dali mě nebo Panchovi vědět, kdo přijde… 
 Máte poslední DS tento měsíc a do SZ zbývá měsíc! Žádám vás prosím o to, 

abyste celý tento měsíc věnovali opakování a přípravě na SZ!!! Zkuste omezit 
bezmyšlenkovité hry a blbosti, natáčení filmů nebo povídání si o ničem, a věnujte 
ten čas přípravě na SZ. Ten je jenom jednou za 2 roky, celý rok se tomu snažíme 
věnovat, tak to nezkazte tím, že se na to teď vykašlete…Vzpomeňte si, jak dopadl 
Plamen v r. 1968!!! Byla by škoda, kdyby jste tuto šanci zmařili kvůli vaší lenosti! 

 Pobavte se už i o vašich úkolech na Svojsíkáč!!! Zkuste už se domluvit na vaší 
výpravě za Jiřím a na tom, jak společně představíte svou družinu na SZ!!! 

 Uklízejte na klubovně, opět v ní zůstal nepořádek, tak na to prosím myslete!! 
 

AKCE ANEB CO NÁS ČEKÁ A NEMINE  
 

ZÁVĚREČNÁ ODDÍLOVÁ SCHŮZKA  27.3. 
V pátek proběhne ZOS za březen… 
Přineste si své De,Do, Žk…Rádcové své zápisníky s nachystanými DS a body za práci pro 
družinu… 
Začátek klasicky v 16:30 na Klubovně 
Vede: Káně & Kecka 
 
ZKRÁŠLOVÁNÍ PROSTOR PŘED NAŠÍ KLUBOVNOU 29.3. 
Jak víte, tak před naší klubovnou a pod oknem je pořád rozkopaná plocha po opravách 
klubovny. Je proto potřeba zaházet tuto jámu pískem a hlínou, které jsme vytřídili při 
brigádách. Když nás bude dostatek, tak to máme coby dup. 
Doufám, že nás tam sejde co nejvíc, protože nechat to na ostatních, by bylo 
zbabělé!!! 
Sraz bude v neděli 29.3. v 13:31 na klubovně….S sebou pracovní oblečení 
 

      1.ODDÍLOVÝ TURNAJ V PINGPONGU aneb MEMORIÁL „AB SVOJ THUAN CHI“   
V neděli 29.3. proběhne historicky 1. Oddílový turnaj v Ping pongu.  
Aréna se nachází na adrese Šilingrova 34 a hrát se bude v aréně „B“… 
Slavnostní zahájení turnaje je naplánováno na 14:41  
Všichni jste očekáváni a vítáni  
Hl. rozhodčí a nositel myšlenky: Prof. Franz Kafka 

 
ROZDEJTE SI INFORMACE O VELIKONOČNÍ VÝPRAVĚ!!! INFO VISÍ NA 
NÁSTĚNCE, TAK SI JE ROZEBERTE, AŤMAJÍ VAŠI RODIČE INFORMACE. 
KDYBY NĚCO, TAK INFO UŽ JE I NA ODDÍLOVÝCH STRÁNKÁCH A V MAILECH 
VAŠICH RODIČŮ!!! 
        

Za vedení oddílu: Majký     
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