
Hlásínek jako nejleppší 
skautský časopis? 

 
Jak už asi všichni víte, přihlásili jsme náš 
Hlásínek do celostátní internetové soutěže 
skautských časopisů. V současné době 
postoupil do druhého (posledního) kola, kde si 
nevede vůbec špatně. Chtěli bychom vás tímto 
poprosit, abyste Hlásínek podpořili svým 
hlasem. Ceny jsou opravdu velmi luxusní a 
mohli bychom pak všichni využívat. Zapojte do 
soutěže třeba i své kamarády, rodiče, 
sourozence, babičky, dědečky... Hlasování je 
velmi jednoduché. Stačí si otevřít tuto 
internetovou stránku:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volné pokračování stánku-info 
 

• V únoru nás čeká Jarní výprava, která 
proběhne v termínu 15.-20.2.2009. Jak 
jsem se již zmínil, tak tato akce bude 
spojená s holkami. Bude to naprosto super 
akce, na kterou opravdu stojí zato jet. Byla 
by škoda, kdyby se někdo nemohl 
zúčastnit, protože by přišel o mnoho skvělé 
zábavy. Doufám, že se nás sejde co nejvíce! 

• Někteří z vás stále neuhradili částku za
členské příspěvky a termín byl stanoven do
konce ledna. Chtěli bychom poprosit ty,
kterých se to týká, aby je co nejdříve
uhradili!!!  
http://speculatorscriptor.skauting.cz
Dále kliknout na políčko „registrovat“, vyplnit 
svoje vstupní jméno, heslo a emailovou adresu 
a zaregistrovat se. Po úspěšné registraci, 
napište svoje přihlašovací údaje do dvou bílých 
políček a klikněte na „login“. Nyní jste 
přihlášeni a proto si klepněte na „2.kolo“ a na 
časopis Hlásínek, kde je na vyplnění 5 různých 
hodnocení časopisu. Dle svého uvážení vyplňte 
a nakonec klikněte na „ohodnotit“. Tímto je váš 
hlas zaregistrován a pro Hlásínek již hlasovat 
nemůžete. Lze ovšem hodnotit i jiné časopisy, 
pokud se vám třeba budou líbit. Vždy ale platí, 
že hodnotit můžete jeden časopis vždy jen 
jednou. 
Mockrát děkujeme všem, kteří nám pomohou. 

 

 

P
Po celý leden jste se stali oběťmi velmi 
vypečené soutěže, ve které jste měli za 
úkol rozpoznat své kamarády z oddílu 
z trochu „poupravených“ fotografií. 

Minulou schůzku proběhlo vyhodnocení 
a zde jsou správné odpovědi: 1 – Blesk,  

2 – Kája, 3 – Kryton, 4 – Šíp,             
5 – Rychlík, 6 – Net, 7 - Tornádo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

aneb pro

Tato soutěž bude trochu netrad
napsaných 12 otázek. Vaším úkol

odpovědi. Uzávěrka je na schů
schůzku, abychom je moh

 
1.Kolik narozenin má normální člo

2. Některé měsíce mají 31 dnů, da

3. Kolik zvířat přinesl s sebou Mo

4. 3 kočky žerou 3 myši 3 minuty.

5. Na jednom drátě sedí 9 vrabců. My

6. Co bylo 6. prosince 1897? 

7. Když máš zapalovač a jsi v tma

jedny kamna, Co zapálíš nejdřív

8. Dostane noční hlídač rentu, kdy

9. Kolik zvířat přinesl s sebou Mo

10. Doplňte vhodné číslo do řady:

11. Doplňte vhodné písmeno do řa

12. Petr je pomalejší než Pavel, ale

nejrychlejší?  

 

Únorová soutěž  
cvičte svou inteligenci 

 
iční, jelikož se bude jednat o malý test vaší inteligence. Je tu 
em bude se nad nimi pořádně zamyslet a zkusit napsat na papír 
zce 4.3.2009 a nejlepší by bylo kdyby jste je přinesli na tuto 
li vyhodnotit všechny najednou. Tak vzhůru do toho!!! 

věk, když je 58 roků starý? 

lší jen 30. Kolik měsíců má 28 dnů?  

jžíš na archu? 

 100 koček žere 100 myší kolik minut? 

slivec na ně zezdola vystřelil. Kolik vrabců zůstane sedět na drátě? 

vé místnosti, v této máš jednu svíci, jednu olejovou lampu a 

? 

ž ve dne zemře? 

jžíš na archu ? 

 1,2,3,5,8... 

dy: a,c,b,d,f,e... 

 rychlejší než Dana. Iva je pomalejší než Petr. Kdo je 

http://speculatorscriptor.skauting.cz/index.php?id=2kolo

