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O první místa teď probíhá správný 
souboj, především mezi Klíšťákem a 
Opinou. Za leden bylo nějak málo 
Mustangů, snad to bude v únoru lepší – 
už jen za tu soutěž na zadní straně 
můžete získat třeba 100 nebo i víc 
Mustangů!  

Haló, 
tady Hlásínek! Vřele vás vítám při čtení mého nového únorového čísla, které
než kdy bylo. Na zadní straně najdete tentokrát monotematickou přílohu (jako
jedné věci). Je totiž celá věnována olympijským hrám v Turíně, v Itálii, ale mys
rozebírat ještě tady, když je o tom celá stránka, že... Pojďme radši přivítat v od
člena, nováčka Kubu Kubikulu. Vítám tě, Kubo, a doufám, že se ti u nás bude 
mě, Hlásínkovi. Mě teď nejvíc trápí ty strašné mrazy, doufám, že v únoru už to 
spolu na lyžích moc nepromrzli ;) Tak se s vámi se všemi zase na měsíc l
vyhlašuji soutěž o to, kdo mě najde schovaného v příštím čísle mého časopisu
má fotka v hlavičce). Příště už tady totiž nebudu tak viditelně stát na bodovac
Tučňáků, ale budu někde nenápadně schovaný. Kdo mě najde první, dos
Mustangů.         Váš Hl

 
Rozpis akcí na leden: 

1.2. - Dnešní družinovka (Roxtidy, Cvrček) 
8.2. - Schůzka 

11.2. - Výprava na běžky a sjezdovky 
15.2. - Schůzka 
22.2. - Družinovka (Beebob, Opic) 

25.2.-3.3. - Vícedenní výprava o jarních prázdninách 
8.3. - Schůzka, která znamená nový Hlásínek 

 
Informace: 

• Na přelomu února a března nás čekají jarní prázdniny a s nimi jedna z 
 zapomenutelnějších výprav roku (to je ale hrozný slovo, co). Určitě mějte
• Znovu upozorňujeme, že kdo nemá platný cestovní pas, nechť si ho nec
  vystavit, protože jinak na jaře spláče nad celnicí (nebo tak nějak se to ří
• Do Knihy rekordů se zapisuje Klíšťák se svým výkonem v závodu na běž

 na Nové louce s časem 0:50:40. 

http://27.skauti.cz 
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Vyšel dne: 1.2.2006 
 je ještě papírovější, 
že se tam píše jen o 
lím, že není třeba to 
díle našeho nového 
líbit aspoň tak, jako 
bude lepší,abychom  
oučím a 
 (neplatí 
í tabulce 
tane pět 
ásínek 
Mloci za leden celkem pořadí  
vrček  10  200 8. 
íp  17  216 7.  
pic  34  279 2. 
ak  18  86 14. 
uňák  17  159 12.  
ája  16  192 10.  
ukáš  5  196 9. 
elkem  117  1323 2.  
Tučňáci za leden celkem pořadí  
 Roxtidy  16  302 1. 
 Klíšťák  28  277 3. 
 Beebob  12  177 11. 
 Luck  27  241 4.-5. 
 Pompo  24  234 6. 
 Kryštof  14  241 4.-5.  
 Marek  3  91 13. 
 Celkem  124  1563 1.  
Nováčci za leden celkem pořadí  
 Luboš  0  18 16. 
 Dominik  0  83 15. 
 Kuba  7  7 17.  
 Celkem  2  108   
nejne-  
 čas, protože to za to stojí. 
há co nejdříve 
ká...) 
kách v malém okruhu 


