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• Pro ty, kteří zatím nemají b
ani sjezdovky a chtěli b
našich výprav zúčastnit, nec
na nás obrátí a my n
vybavení zapůjčíme. 

• Další informace se dozvít
druhé straně Hlásínku.  
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Tučňáci za prosinec celkem pořad
 Kája 60 190 2. 
 Šíp 68 208 1. 
 Kryton 51 167 5. 
 Pompo 0 61 17. 
 Jakub 51 139 8. 
 Rychlík  24 66 15. 
 Blesk 50 173 4. 
 Ufon 0 9 19. 
 Gepard 21 109 11. 
 Matěj 0 1 22. 
Celkem 325 1123 1. 
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Nazdar pánové! 
Vítám vás všechny v novém roce, který nese číslo 2009. Já pevně věřím, že tento rok bud
vydařenější než ten minulý a že si spolu užijeme mnoho dalších společných akcí. V prosi
jistě doma navštívil Ježíšek a nechal vám pod stromečkem mnoho dárečků. Avšak ne
zapomenout ani na dárečky pod stromečkem na vánoční výpravě. Pevně věřím, že jsme
výpravu užili a ti co nejeli, o mnoho přišli. Nyní nás čeká leden, měsíc plný výprav na b
sjezdovky se spoustou sněhových radovánek. V posledních dnech se na nás snesla o
štědrá sněhová nadílka, tak doufejme, že nám alespoň chvíli vydrží a my si užijeme
společné výpravy. Chtěl bych vám všem popřát mnoho úspěchu a štěstí do nového roku 2
          Váš Hlásínek  

              BBooddoovváánníí  

www.27skauti.cz 
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Mloci za prosinec celkem pořadí  
uck 59 188 3. 
uňák 36 90 13. 
hip 18 83 14. 
ak 0 3 20.-21. 
et 62 128 10. 
ilip 33 99 12. 
arvin 36 133 9. 
ornádo  3 62 16. 
optík 33 159 6. 
avid 3 3 20.-21. 
evhart 48 141 7. 
urikán 0 15 18. 

elkem 331 1104 2. 
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RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  lleeddeenn  
.1.2009 - Schůzka + Hlásínek...hurá!!! 
.1.2009 - Výprava na lyže 
.1.2009 - Schůzka 
.1.2009 - Družinovka – Luck a Kája 
.1.2009 - Výprava na boby  
.1.2009 - Schůzka 
.2.2009 - Schůzka s novým Hlásínkem 
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Něco málo k vašim výsledkům... 
Nejvyšší příčku v bodování si zatím drží Šíp, 
kousek za ním pak Luck s Kájou bojují o druhé 
a třetí místo. Ovšem nesmíme zapomenout na 
skvělý výkon Bleska, který se za velmi krátkou 
dobu dokázal dostat až na čtvrté místo! Celkové 
bodování zatím vedou Tučňáci ale jejich náskok 
není vůbec velký, proto se Mloci snažte! Ti co 
mají svá místa na nižších pozicích a chtěli byste 
vidět svoji přezdívku na vyšších místech, není 
nic jednoduššího než více chodit na naše a akce 
a více se snažit! Mustangy se k vám pak jen 
pohrnou... 


