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Skautíci, pﬁítelíãkové,

jistû víte, Ïe Bohou‰ek vÏdy v‰echno vykecal
a dûje se tak i dnes. Na www.bohousek.novinar.cz
naleznete aktuální dûní z Foglarovského svûta. Jsou
zde kontakty na rÛzné foglarovské stránky, prezentují se zde akce, badatelské novinky, v˘roãí, soutûÏe a kdekter˘ plantáÏník sem uÏ zabrouzdal.
Bohou‰ek má nejvíc zpráv od klukÛ z praÏské
poboãky SdruÏení pﬁátel Jaroslava Foglara (SPJF),
kteﬁí na leto‰ek pﬁipravují:
● 60 let Alvaréze (8.3.),
● Sluníãka a tû‰ítka (21.3.)
● 65. v˘roãí ãtenáﬁsk˘ch klubÛ (8.5.),
● setkání ve Sluneãní zátoce (ãerven),
● 55. v˘roãí Îlutého kvítku (záﬁí),
● Memoriál J. Tleskaãe ve vyndavání jeÏka v kleci
(listopad),
● pátrací hru Hledáme Rychlé ‰ípy (prosinec) atd.
Nikomu to neﬁíkejte. Je to na‰e tajemství.
A stavte se nûkdy...
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