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Ahoj kluci, 

vítám vás do roku 2013! Někteří z vás si jistě ještě vzpomínají na jaro, jak jsme zachraňovali 

mimozemšťana E.T. a Velikonoce trávili v zasněžené Desné. V létě jsme pak natočili úžasné filmy v 

Hollywoodu! Na podzim jsme oslavili 40 let výročí založení našeho střediska - někteří z vás náležitě a 

hrdě nosí trička z této akce! :-) Také jsme poslali jednoho tanvaldského lupiče za mříže a v zimě 

zastavili konec světa. Hlavně díky našemu poslednímu zdaru se tak můžeme vrhnout do dalších 
bláznivých dobrodružství a těšit se na nové a nezapomenutelné zážitky. :-) 

Co nás však čeká a nemine v následujícím měsíci? Dokud se na horách drží sníh, nebojte se, jít si 

námi zabobovat a zalyžovat! Jediné, co nás trochu trápí je nedostatek lyžařů, kteří by ovládali jízdu 

na běžkách. Protože jsme ve stezkách uvedli úkol "Ovládá jízdu na běžkách", máte jedinečnou 

možnost s námi vyrazit nad Bedřichov, nadýchat se čerstvého vzduchu a tuto (pro každého z vás 
určitě jednoduchou) dovednost si osvojit! Ani sjezdaři však nepřijdou zkrátka – ti se budou moci 

prohánět na některé ze sjezdovek rovněž v okolí Bedřichova.  

Jak všichni také víme, na konci ledna nás čeká předávání vysvědčení ve škole. K tomuto bodu jsme si 

na závěr Hlásínku připravili "menší soutěž", tak neotálejte a čtěte až do konce! :-) 
 

Na závěr bychom vám rádi za celé vedení 27. oddílu popřáli všechno dobré do roku 2013, ať se vám 
všem daří a ve skautu ať vás to baví alespoň tak, jako doposud! :-) 

 

Tučňáci za prosinec celkem pořadí  
 Net 44 136 7.   
 Gepard 50 187 3.   
 Levhart 39 98 15.   
 Marek 50 97 16.   
 Kuba 0 29 19.-20.   
 Vašek 45 93 17.   
 Orel 35 87 18.   
 Tomáš 0 15 21.   
 Diablo 44 145 5.   
 Grizzly 50 202 2.   
 Piškot 11 128 9.   
 Celkem 368 1217 2.  

 

Mloci za prosinec celkem pořadí  
 Blesk 20 105 14.   
 Marvin 55 130 8.   
 Soptík 11 122 10.   
 Bart 56 120 11.    
 Žabák 0 4 23.   
 Bizon 44 159 4.   
 Poletuška 0 29 19.-20.   
 Petr 15 141 6.   
 Honza 5 112 13.   
 Jenda 56 207 1.   
 Sokol 44 116 12.   
 Celkem 312 1251 1.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  lleeddeenn  
  

       9.1.2013 - První schůzka v roce 2013 
 

       16.1.2013 - Schůzka 

     19.1.2013 - Výprava na lyže 
 

      23.1.2013 - Družinovka (Net + Gepard) 

       30.1.2013 - Schůzka 

        2.2.2013 - Výprava na boby 
 

         6.2.2013 - Schůzka s novým Hlásínkem 

 

Vítězství si v prosinci 
rozdělili… 
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Jenda a Bart  
!Pozor! 

Soutěž na druhé straně 


