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www.27skauti.cz Vyšel dne:4.1.2012 

Ahoj kluci, 
uteklo to jako voda a rok 2011 je již za námi! Prožili jsme spolu spoustu krásného a 

nezapomenutelného – absolvovali jsme vikingskou plavbu s naší hrůzostrašnou posádkou, pořádně 
prohnali holky s pomlázkami, zachránili společnost NASA před jejím zánikem, sbírali zvířátka 
po celém vesmíru a objevovali nová krásná turistická místa v oblasti Liberecka. Teď už nás čeká rok 
2012, který nám přináší nové výzvy a jistě spoustu nepřekonatelných zážitků! Proto vám tedy za celý 
oddíl přeji, aby se tento rok nesl ve znamení dobré nálady, nově navázaných přátelství, udržování 
těch starých, dalších a dalších společných akcí a skautingu a hlavně, aby byl přinejmenším tak 
úspěšný jako ten předchozí! 

A co by to bylo za lednový Hlásínek, kdybychom si samostatně nezrekapitulovali Vánoce?! Byli 
jste celý rok hodní? Určitě ano, jinak by vás Ježíšek tak bohatě neobdaroval! ☺ Co se na oddílové 
vánoční výpravě ve Sloupu v Čechách sešlo za kopu dárků, to snad ani žádný z roverů nepamatuje! 
Bártovi gratulujeme za vítězství v lodičkách a všem ostatním děkujeme za pomoc a pečlivou přípravu 
vánočních zvyků. Bez nich by to přeci nebylo ono! 

A co že nás to v lednu čeká? Je to trošku smutná zpráva, ale jak jste si jistě všimli, počasí 
nám moc nepřeje, sněhu zatím moc nenapadlo a lyže nám ve sklepě leniví. Každoroční lednové 
křižování Jizerských hor už se dá považovat za oddílovou tradici, přece nás takhle to počasí 
nevypeče? Proto stále doufáme, že se poštěstí a budeme se moct přes zimu pořádně vyblbnout! A i 
kdyby ne… však my si zábavu najdeme! ☺ 

Váš Hlásínek 
 

Tučňáci za prosinec celkem pořadí  
 Net 30 164 4   
 Gepard 27 147 5.   
 Banán 10 35 16.-17.   
 Levhart 30 127 8.   
 Kuba 43 126 9.   
 Marek 27 92 15.   
 Radim 0 6 19.-20.   
 Roland 0 6 19.-20.   
 Jožka 0 31 18.   
 Orel 43 118 12.   
 Tomáš 10 35 16.-17.   
 Celkem 220 887 2.  

 

Mloci za prosinec celkem pořadí  
 Blesk 36 165 3.   
 Marvin 49 183 1.   
 Marián 6 100 14.   
 Soptík 2 124 10   
 Bart 31 137 7    
 Vašek 33 146 6.   
 Bizon 50 170 2.   
 Poletuška 9 114 13.   
 Žabák 3 119 11   
 Celkem 219 1258 1.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  lleeddeenn  
4.1.2012 - První schůzka v tomto roce 
7.1.2012 - Výprava na lyže bez lyží 
11.1.2012 - Schůzka 
18.1.2012 - Družinová (Net+Gepard) 
21.1.2012 - Výprava na lyže ? 
25.1.2012 - Schůzka 
1.2.2012 - Schůzka + Hlásínek 
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Bodování za prosinec vyhrává 
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