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www.27skauti.cz Vyšel dne: 5.3.2014 

Ahoj kluci!  
vypadá to, že zima a všechny radovánky s ní spojené nám letos řekly definitivně sbohem. Po závějích 
sněhu ani památky, venku rostou sněženky a příjemné denní teploty kolem 10 stupňů vybízejí 
k tomu vyrazit ven a užívat si takto krásný začátek března. Je to na jednu stranu krásné, ale na 
druhou stranu děsivé ☺ Nevím jak vám, ale mne letos na lyžích nepřibyl ani jeden škrábanec na 
skluznici, zimní výbava zůstala kdesi hluboko ve skříni a zimní boty úhledně složené v krabici 
z předešlého roku. Můžeme jen doufat, že příští rok nám zima všechno s patřičnými úroky vynahradí! 
Nesmím ale zapomenout, že jsme si přeci jen trochu sněhu užili – pamatujete si na hrbolatý svah 
v Bedřichově, který jsme na začátku února úplně rozjezdili na sáňkách a bobech? To byla panečku 
sranda! Kdo nejel, o hodně přišel – důkazem vám mohou být parádní videa, která můžete shlédnout 
na našem oddílovém YouTube kanálu.  
 

Před námi je březen, měsíc plný suprových akcí a jedna z nich začíná už za 4 dny! V neděli vyrazíme 
na šestidenní akci do krásného města Hostinné, kde na nás čeká luxusně vybavená chata zdejších 
skautů. A když říkám luxusní, tak to myslím vážně! Počkejte, až ji uvidíte uvnitř, oči vám budou 
přecházet! A co se stane, když spojíme parádní ubytování, hezké místo, partu dobrých kamarádů a 
zajímavý program plný akce a nečekaných událostí??? Já to vím! Je to jarní výprava 2014! ☺ 

 

Užijte si březnové akce, užívejte jara a mějte se suprově!  
 

Váš Hlásínek 

Tučňáci za únor celkem pořadí  
 Gepard 26 311 2.   
 Levhart 15 236 8.   
 Marek 15 172 14.   
 Grizzly 39 266 6.   
 Piškot 7 227 9.   
 Orel 23 226 10.-11.   
 Tomáš 16 179 13.   
 Ondra 15 116 18.   
 Vašek 22 121 17.   
 Celkem 178 1854 2.  

 

Mloci za únor celkem pořadí  
 Marvin 26 268 5.   
 Bizon 30 273 4.   
 Soptík 15 195 12.    
 Bart 33 111 19.   
 Shrek 8 143 16.   
 Jenda 35 313 1.   
 Smíšek 37 297 3.   
 Pepa        24 160 15.   
 Honey 46 226 10.-11.   
 Majkl 47 246 7.   
 Ondra 2 25 25 20.   
 Tomáš 2 5 5 21.   
 Celkem 331 2262 1.   

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  
sslluunncceemm  pprroozzáářřeennýý  

BBŘŘEEZZEENN  
  

   5.3.2014 - Schůzka – ta dnešní 
 9.-14.3.2014 - Jarní výprava s holkama 
 19.3.2014 - Schůzka 
 26.3.2014 - Schůzka 

 29.3.2014 - Výprava 
 

   2.4.2014 - Družinovka (Gepard + Levhart) 
+ nový Hlásínek ☺ 

 

Bodování 
…ještě větší dávka emocí… 

Nějaký borec na konec? 
 

Při pohledu na bodovací 
tabulku je více než jasné, 

že jím je…. 

Majkl Majkl Majkl Majkl     
A jeho krásných 47 Mustangů! 
 

 
 


