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Tyto noviny vy-
chází na recyk-
lovaném papíře a 
šetří tak naše 
lesy.

tel. redakce 737 289 707 tel. inzerce 736 603 502 

5.Března.2019

neboj se slova a inzeruj!

Co nového v Porubě?

www.viribus.cz
skautký přístav Viribus Unitis Ostrava

nejnovější exkluzivní drby sledujte naBezplatná linka městské části Poruba
tel.: 737 981 525
Volejte vaše stížnosti, podněty a přání

Panther – Revoluční vychytávky

Už máte po krk toho, jak se vám na zimní Už máte po krk toho, jak se vám na zimní 
výpravě promočí boty a Vy si zkrátka 
nemůžete vzít suché ponožky, aniž by po 
chvíli taky nebyly mokré? Případ vyřešen! 
Kupte si speciální sáčky 8. vodního oddílu. Je 
to jednoduché – První si na sebe dáte suché 
ponožky (příjemné, co?). Poté si na nohy 
natáhnete naše speciální sáčky, poté mokré natáhnete naše speciální sáčky, poté mokré 
ponožky (aby se sáček nepotrhal a byl účinný 
i pro další použití) a hurá do mokrých bot, 
které vás díky výborným termoregulačním 
schopnostem sáčků nebudou studit. Objed-

návejte nyní na čísle 737 284 707!

Leopard – hláška měsíce

VVšichni víme, že mnoho dětí je opatrných, 
ale ne všechny…NE VŠECHNY. Třeba takový 
Fog jde po cestičce, ale že by mu vadily 
překážky jako kmen spadlého stromu na 
zemi, to ne. Všichni normální jdou kolem, 
aby se jim něco náhodou nestalo, ale Fog 
jde mohutným houštím se slovy:,,Proč to 

obcházíte?“obcházíte?“
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Panther – Chvilka poezie

Ráno jsme se brzy sešli
a když na Polanu jsme vyšli,
překvapil nás vysoký sníh.
Když zdárně jsme promoklí došli,
chtěli jsme jen žrát či spát,
řek řek Tom, ten syčák proradný,
že půjdeme fotbal hrát.
Ač unavení jsme byli,
tak velká sranda to byla,
musím však říci - 
my podivná jsme banda.
Sova pustila každý gól,
kopali jsme se do kolenkopali jsme se do kolen
a malá Zuzička zachránila nás
když všechno už šlo do …
Dračí vejce Saida zdárně získala 
ještě než se večeře pískala. 
Večer s deskovkami a jídlem
navždy v mém srdci zůstane,
než jsme se však nadáli,než jsme se však nadáli,
nějakou hru už zas hrát jdeme.
Bojovka krátká a mrazivá byla,
to ale nikomu se nezazlívá,
protože výprava to byla parádní,
i když ponožky mohla jsem mít náhradní.

Datum: 22.-24.3. 2019
Název: Název: Kormidelnický kurz
Kdo psal: Krtek, Cák



Umístění: 
Skauti: 1. Místo: Fix, Šekl , Špunt
Roveři: 3. Místo: Kmotr, Žaglo
Old skauti: 2. Místo: Moski, Tom, Kinjal ,Okoun

Lodní lékař radí:
Jestliže vám po 5-ti dnech mrznou nohy......
dejte si teplý čaj mezi nohy.dejte si teplý čaj mezi nohy.

Co nového ve světě Kuklínků:
3x loket v břiše, přelomené ruce, 
rozbité brýle a mnoho dalších událostí

Hláška výpravy:
Někdo mi pořád krade Snickersky!!!!

Upozornění:
Nejezdit na benzinku daleko 2,4 km od Kauflandu. Není tam záchod.Nejezdit na benzinku daleko 2,4 km od Kauflandu. Není tam záchod.

Prognóza na příští SKARE:
1. místo Vlčata: Šekl
1. místo Skauti: Cák
2. místo Skauti: Kouzelník 
3. místo Skauti: Špunt
1. místo Roveři: Kmotr
2. místo Open: 2. místo Open: Tom
1. místo Old skauti: Fix
ODHADOVANÝ POČET CVAKNUTÍ = 6

oficiální výsledky skare

https://drive.google.com/file/d/1Os6XUpk9WV9M5bGC4dcb5y0anGfBbOqW/view

pankáči z Viribusu



Skare 2019 - fotogalerie
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