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• Jarňasy spolu strávíme 3.-7. března v srdci České Lípy, kde budeme ubytováni v 
skautské klubovně. Je to pochopitelně barák s elektřinou i teplou vodou, takže zk
komfort, jak má být. Čeká nás zajímavý, nabitý program a ty hodnější i teplé jídlo 
Cena za celou výpravu bude 600 Kč ! 

• 21.2. nebude schůzka klasicky v Hanychově, ale někde ve městě mezi 
Podrobnosti se dozvíte na schůzce 14.2. 

• Připomínám, že máte možnost si levně nechat vyvolat fotky z výprav. Vybírejte 
které visí na netu nebo na nástěnce. Své objednávky buďto posílejte e-maile
adresu hlasinek@gmail.com nebo předávejte na papíře komukoli z vedení. Jedna
stojí 5 Kč a 2 Mustangy. 

Tučňáci za leden celkem pořad
 Roxtidy 8 188 3. 
 Beebob 5 79 14. 
 Kája 3 119 11. 
 Luňák 5 145 10. 
 Kryton 23 195 2. 
 Rak 23 58 15. 
 Holly 5 96 13. 
 Tomáš 0 0 53 16. 
 Net 8 170 6.-7.
 Celkem 80 1103 2. 

 

Mloci za leden celkem pořadí  
 Klíšťák 29 154 9. 
 Šíp 23 185 4.-5. 
 Opic 29 204 1. 
 Luck 11 170 6.-7. 
 Pompo 3 185 4.-5. 
 Marek 0 8 18. 
 Chip 2 115 12. 
 Matěj 32 155 8. 
 Pepa 0 45 17. 
 Celkem 129 1221 1.  

 

Zdarec! 
 
Konečně nám napadl sníh, sice jen na dva dny, ale napadl ;) Dokonce se nám i p
zorganizovat jednu lyžařskou výpravu. Druhá byla zrušená kvůli nedostatku sněhu. V ún
můžeme těšit na další, tak doufejme, že sníh na horách ještě trochu napadne. Kromě v
na lyže nás čeká ještě jedna specialitka a to městská hra, která proběhne v době schů
středu 21.2. Podrobnosti se dozvíte na předchozí schůzce. Další Hlásínek tentokrát vyjde
dříve a to už 28.2., protože pak nás čekají jarní prázdniny a očekávaná jarní výprava. O n
dozvíte níže. Tak vám přeji krásné jaro a brzy ahoj! 
          Hlásínek 

              BBooddoovváánníí  

http://27.skauti.cz 
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RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  lleeddeenn    
7.2. - Schůzka s novým Hlásínkem 

14.2. - Schůzka 
17.2. - Výprava na lyže 
21.2. - Městská hra 
28.2. - Schůzka a nový Hlásínek 

3.-7.3. - Jarňasy 
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