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www.27skauti.cz Vyšel dne:1.2.2012 

Ahoj chlapi! 
 
To zase ten měsíc utekl, co? Bohužel ještě pomaleji než normálně, neboť za leden nás potkaly všeho 
všudy jen dvě výpravy - Babylon jsme vymetli ze všech koutů a podívali jsme se také, co Liberec 
ukrývá ve svém podzemí. Únor nám ale tohle všechno vynahradí, protože nás čeká co? No přece jarní 
prázdniny, při kterých se zase někam společně vydáme a užijeme si spoustu srandy! 
Teď ještě aby vás rodiče pustili... Tak jakpak vám dopadlo vysvědčení? Doufám, že přes celou stránku 
samé jedničky a pár pochval navrch. A kdyby náhodou ne, tak rychle polštáře pod kalhoty, ať to moc 
nebolí a do dalšího pololetí více snahy, píle a trochu toho štěstí, bez kterého by nic nedopadlo dobře! 
 
Než si ale začnete balit krosnu na jarní výpravu (prázdniny nám tento rok vyšly až na přelom února-
března), honem se vydejte do sklepa a oprašte staré boby a sáně! Počasí se, zdá se, umoudřilo a 
Liberecký kraj se zahalil do bílých peřin. A schválně, jestli uhodnete, co bude první akcí nového 
měsíce? Ano, správně jste všichni uhodli - výprava na boby! A to by bylo, abychom jako již tradičně 
nezburcovali celý Bedřichov a neohroženě se řítili ze svahu do spárů sněhových závějí! Takže rukavice 
na ruce, zimní boty na nohy, hlavu na čepici (nebo že by obráceně?) a nasedáme! 

 
Hodně sněhové zábavy v únoru vám přeje… 

 

Hlásínek 

 

Tučňáci za leden celkem pořadí  
 Net 30 194 1.   
 Gepard 33 180 4.   
 Banán 2 37 17.   
 Levhart 15 142 12.   
 Kuba 29 155 9.   
 Marek 3 95 15.   
 Radim 0 6 19.-20.   
 Roland 0 6 19.-20.   
 Jožka 0 31 18.   
 Orel 30 148 10.   
 Tomáš 27 62 16.   
 Celkem 169 1056 2.  

 

Mloci za leden celkem pořadí  
 Blesk 23 188 3.   
 Marvin 6 189 2.   
 Marián 7 107 14.   
 Soptík 38 162 8.   
 Bart 28 165 7    
 Vašek 32 178 5.   
 Bizon 1 171 6.   
 Poletuška 10 124 13.   
 Žabák 25 144 11.   
 Celkem 170 1428 1.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  úúnnoorr  
        

1.2.2012 - Schůzka s Hlásínkem 
 

4.2.2012 - Výprava na boby s vlčaty 
 

8.2.2012 - Družinovka (Blesk + Marvin) 
 

15.2.2012 - Schůzka 
 

18.2.2012 - Výprava (lezení nebo lyže?) 
 

22.2.2012 - Schůzka 
 

26.2-.2.3.2012 - Jarní výprava 
 

7.3.2012 - Družinovka (Net+Gepard) 
 

Mustangů plné kapsy, před soupeři náskok 
velký, nikdo neví to jistě…  

kdo, že to v lednu stanul na prvním místě?  
 

No přece… 
    

BodováníBodováníBodováníBodování    


