
 

IInnffoossttáánneekk  
 

• Jak jsem se již zmínil v minulém čísle, 
tak opět připomínám velmi důležitý 
termín konání našeho letního tábora: 
4.7.-24.7.2009. Říkáme to raději hodně 
dopředu, aby jste měli čas, naplánovat si 
dopředu své prázdniny. 

• Pokračování na druhé straně! 
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RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  úúnnoorr  
4.2.2009 - Hlásínková schůzka 
7.2.2009 - Výprava na běžky a sjezdovky 

11.2.2009 - Družinovka (Šíp + Luck) 
15.-20.2.2009 - Jarní výprava 

25.2.2009 - Schůzka 
4.3.2009 - Schůzka a březnový Hlásínek ☺ 
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Nazdar skautíci,  
pevně věřím, že jste všichni měli dobré vysvědčení, jelikož jste byli ve škole určitě mo
Pokud se někomu nezadařilo, nevěšte hlavu, vždycky se dá vše ještě napravit! Za námi je
měsíc který s sebou přinesl docela slušnou nadílku sněhu a opravdového zimního mra
jsme nemuseli stavět sněhuláky, stačilo se podívat na sebe a ostatní lidi kolem. Nebyl 
jen měsíc ranních mrznutí na autobusových zastávkách, ale také spousta zábavy s o
Pamatujete jak jsme se vyřádili na výpravě na boby? Nebo jak nám skvěle šlo na sjezdo
Ano, po minulé blátivé zimě opravdová pohádka! Určitě neváhejte a pojeďte v únoru také
poté nás však čeká skvělá vícedenní jarní výprava. Jak jste se možná už doslechli, t
výprava bude spojená s holkami, což samozřejmě znamená mnohem více zábavy a srand
informací se dočtete v infostánku. Tak si to všechno opravdu naplno užijte a již teď se t
příští číslo vašeho jistě velmi oblíbeného časopisu....Hlásínek 
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Vyšel dne: 4.2.2009 
c pilní. 
 leden, 
zu. Ani 
to však 
ddílem. 
vkách? 
! Hned 

ak tato 
y. Více 
ěšte na 
Mloci za leden celkem pořadí  
uck 6 194 5. 
uňák 5 95 14.-15. 
hip 17 100 13. 
ak 0 3 20.-21. 
et 36 164 9. 
ilip 12 111 12. 
arvin 17 150 10. 
ornádo  11 73 16. 
optík 31 190 6. 
avid 26 29 18. 
evhart 37 178 7. 
urikán 0 15 19. 

elkem 198 1287 2. 
Tučňáci za leden celkem pořadí  
Kája 28 218 2. 
Šíp 48 256 1. 
Kryton 28 195 4. 
Pompo 0 61 17. 
Jakub 29 168 8. 
Rychlík  29 95 14.-15. 
Blesk 41 214 3. 
Gepard 29 138 11. 
elkem 232 1349 1.  
Ve hře „Největší počet 
tangů“ bylo taženo toto číslo 

                             
stlivcem, který si odnese velkou 
atulaci a dobrý pocit z velkého 
snažení se tento měsíc stává: 
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