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www.27skauti.cz Vyšel dne: 5.2.2014 

Ahoj, kluci! 
Zima nás konečně, alespoň na chvíli, poctila svou přítomností, a tak jsme si v lednu mohli konečně 
společně užít jednu výpravu venku na sněhu - a to výpravu na boby! Kdo přišel, jistě neprohloupil. 
Užili jsme si spoustu legrace, prohnali sáňky a potom ve sněhu pořádně vyváleli Klíšťáka… jen 
škoda, že na podobnou výpravu si budeme muset opět rok počkat. Lyže nás bohužel tento rok 
minuly velikým obloukem, neboť na kamenité a blátivé sjezdovce bychom toho moc nezmohli. Místo 
toho jsme si však dopřáli pořádný oddych v libereckém bazénu, kde jsme se náramně sportovně 
vyžili. Fotky z vodních radovánek a závěrečné pizzy o velikosti víka od popelnice si již můžete 
prohlédnout na našem webu! ☺ 
 

Tento měsíc nás čeká další sportovní akce a tou bude výprava do tělocvičny společně s 26. oddílem. 
Naleštěte tenisky, pořádně zahřejte svaly a jdeme střílet góly a sázet koše jeden za druhým! :-)  
O týden později potom pro ty šťastné a pilné z vás, kteří po úspěšné dražbě vlastníte poukázku VIP, 
jsme po delší době opět připravili VIP akci! Její zaměření vám ale prozatím zůstane tajné. Jen 
můžeme prozradit, že pro toho, kdo se zúčastní, zimní radovánky ještě zdaleka neskončily ☺ 
 

Na závěr úvodu (paradoxní, že?) už jen gratulujeme všem, co si ze schůzky odnesli balík Mustangů 
navrch a hlavně jim přejeme mnoho štěstí do dalšího pololetí. Vy ostatní nesmutněte, protože na 
konci školního roku se může něco takového poštěstit právě vám! Chce to jen dostatek píle a 
zvídavého ducha. O tom však více až na druhé straně v infostánku. ☺  

Váš Hlásínek 

Tučňáci za leden celkem pořadí  
 Gepard 30 285 1.   
 Levhart 24 221 7.   
 Marek 24 157 14.   
 Grizzly 12 227 6.   
 Piškot 5 220 8.   
 Orel 27 203 9.   
 Tomáš 0 163 13.   
 Ondra 5 101 17.   
 Vašek 30 99 18.   
 Celkem 157 1676 2.  

 

Mloci za leden celkem pořadí  
 Marvin 32 242 5.   
 Bizon 30 243 4.   
 Soptík 37 180 11.-12.    
 Bart 15 78 19.   
 Shrek 24 135 16.   
 Jenda 10 278 2.   
 Smíšek 15 260 3.   
 Pepa        13 136 15.   
 Honey 12 180 11.-12.   
 Majkl 36 199 10.   
 Celkem 224 1931 1.  

 

      RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  úúnnoorr  
  

   5.2.2014 - Schůzka (ta dnešní) 
    12.2.2014 - Družinovka (Gepard + Levhart) 
 15.2.2014 - Výprava do tělocvičny 
 19.2.2014 - Schůzka 

 22.2.2014 - VIP akce  
 

 26.2.2014 - Schůzka 

   5.3.2014 - Družinovka (Marvin + Soptík) 
 

 

Proměnlivé, šokující, motivující… 
 

i takové může být naše…  

Bodování 

Leden přinesl nejen první sníh, 
ale také hromadu Mustangů - 

jednomu z vás dokonce 
celých… 

 

 
 
 
 
 
 
  

Soptíkovi 
gratulujeme! 


