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www.27skauti.cz Vyšel dne: 8.1.2014 

Ahoj kluci! 
Je to až neuvěřitelné, jak čas neúprosně utíká! V jednu chvíli rozbalujeme dárky na vánoční výpravě, tu se 
zase koulujeme a bobujeme o jarních prázdninách, najednou držíme v rukou pomlázky a "omlazujeme" 
dívky, lusknutím prstů uplyne celý tábor, o podzimní výpravě ani nemluvě, rozbalíme další dárky od 
Ježíška a teď si společně pročítáme další úvod do lednového Hlásínku... jenže je zase o rok víc. 
A co nás v následujícím roce čeká? Říkáte, že už jste vše zažili a nic vás už nemůže překvapit? Ale kdeže! 
Například takové počasí nás překvapuje den co den a tak se může stát, že z první výpravy na lyže, kvůli 
nedostatku sněhu, nebude vůbec nic. To by bylo překvapení, viďte? Ale ne, jen si dělám legraci... s naším 
heslem: "Buď připraven!" se nám jistě se sněhem i bez sněhu všechny výpravy vydaří. Překvapovat vás ale 
stále budeme my starší se zajímavým programem a novými dovednostmi, které se společně jistě snadno 
naučíme. Za leden nás bohužel výprava na lyže čeká jen jedna (a to ještě není jisté), o to více se ale můžete 
těšit na pravidelné středeční schůzky. A můžu vám slíbit, že bude-li sníh, užijeme si společně ty správné 
zimní radovánky i přes nějaké to středeční odpoledne. :-) 
Kalendářně pro nás nastává další rok, rok 2014 (nezapomeňte si v sešitech ve škole psát dobře datum!), 
ale školní rok a tedy i náš "skautský rok" je teprve v polovině. Nebojte se, my vás z ničeho zkoušet 
nebudeme! Na zadní straně Hlásínku se však dozvíte, jak v takové polovině "skautského roku" můžete díky 
pololetnímu vysvědčení získat rovných 100 Mustangů na ruku! Na zadní straně tentokrát najdou něco i 
vaši rádci a podrádci, tak nezapomeňte pečlivě číst až do konce lednového vydání! 
Na závěr bych vám rád popřál hodně štěstí ve škole, ať všechny závěrečné písemky a zkoušení zvládnete se 
ctí a dobrým pocitem, ať je vaše vysvědčení plné pěkných známek a hlavně ať vás s prvním sněhem 
nestihne žádná nepěkná choroba, abychom se v novém roce stále pravidelně scházeli a užívali legrace ☺ 

Váš Hlásínek 

Tučňáci za prosinec celkem pořadí  
 Gepard 61 255 2.   
 Levhart 38 197 8.   
 Marek 35 133 14.   
 Grizzly 64 215 4.-5.   
 Piškot 62 215 4.-5.   
 Orel 67 176 9.   
 Tomáš 35 163 11.-12.   
 Ondra 40 96 17.   
 Vašek 64 69 18.   
 Celkem 451 1519 2.  

 

Mloci za prosinec celkem pořadí  
 Marvin 66 210 7.   
 Bizon 64 213 6.   
 Soptík 10 143 13.    
 Bart 0 63 19.   
 Shrek 46 111 16.   
 Jenda 72 268 1.   
 Smíšek 72 245 3.   
 Pepa        50 123 15.   
 Honey 51 168 10.   
 Majkl 20 163 11.-12.   
 Celkem 466 1707 1.  

 
RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  
pprroozzaattíímm  rroozzbblláácceennýý……  

LLEEDDEENN  
  

   8.1.2014 - Schůzka (ta dnešní) 
     15.1.2013 - Schůzka 

 18.1.2014 - Výprava (možná na lyže ☺) 
 22.1.2014 - Družinovka (Marvin + Bizon) 
 29.1.2014 - Schůzka 

 

   1.2.2014 - Výprava na boby 

   5.2.2014 - Schůzka + Hlásínek ☺ 
 

 

Bodování 

1. místo 
v prosincovém bodování 
obsadili DVA borci se 

senzačními 

72 Mustangy! 
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Jenda  


