
 

 L
 L
 C
 R
 N
 F
 M
 T
 S
 D
 L
 H
C

Tučňáci za únor celkem pořadí 
 Kája 8 226 4. 
 Šíp 63 319 1. 
 Kryton 20 215 6. 
 Pompo 57 118 13. 
 Jakub 17 185 8.-9. 
 Rychlík  6 101 15.-16. 
 Blesk 5 219 5. 
 Gepard -1 137 12. 
Celkem 175 1524 2. 

 

Nejvíce nacpano
kapsu mají za 
tento měsíc 

 
Šíp a Soptík
s nádherným
63 Mustangy

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  bbřřeezzeenn  
4.3.2009 - Dnešní schůzka 

6-8.3.2009 - Výprava pro starší mazáky 
11.3.2009 - Družinovka (Kryton + Chip) 
14.3.2009 - Výprava  

18.3.2000 - Schůzka 
25.3.2009 - Schůzka 
28.3.2009 - Výprava 
1.4.2009 - Družinovka (Luck + Kája) 

www.27skauti.cz 
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Vyšel dne: 4.3.2009 
Nazdar, 
opět se vám dostává do rukou náš jedinečný časopis Hlásínek, který se i přes veškerou naši 
společnou snahu nedokázal v únoru probojovat v soutěži časopisů na přední místa. Proto nám 
musí stačit hřejivý pocit z účasti v soutěži a nezbývá než výhercům vmést do tváře, že náš 
Hlásínek je stejně nejlepší.☺ Zima a s ní spojené sněhové radovánky nám doslova tají před 
očima a pomalu se nám dostává ke slovu jaro, kdy se probouzí a z nor vylézá spousta 
stromečků, zvířátka budou brzy obaleni listím a kytičky se vracejí z teplých krajin...nádhera. 
Únor byl celkově velmi pestrým měsícem a to nejen po té „skautské“ stránce. Máme za sebou 
mistrovství světa v klasickém lyžování, sněhovou kalamitu, ale také skvělou jarní výpravu, na 
kterou jistě všichni rádi vzpomínáte. Pomohli jsme policii zatknout velmi nebezpečnou bandu 
chuligánů a sklidili opravdový obdiv. Ti z vás, kteří na výpravě úplně nezasypal sníh byli 
povýšeni a možná brzy rozšíří řady kriminalistických útvarů. Každopádně přeji mnoho zábavy 
v dalším měsíci, na kdy je naplánováno poměrně hodně akcí, proto doufám, že se nás zúčastní 
co nejvíce. Měsíc uteče jako voda, proto se již teď těšte co vám Hlásínek příště přichystá...  
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Mloci za únor celkem pořadí  
uck 52 246 3. 
uňák 6 101 15.-16. 
hip 13 113 14. 
ak 47 50 18. 
et 8 172 10. 
ilip 47 158 11. 
arvin 41 191 7. 
ornádo  12 85 17. 
optík 63 253 2. 
avid 4 33 19. 
evhart 7 185 8.-9. 
urikán 0 15 20. 

elkem 300 1587 1.  
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