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www.27skauti.cz Vyšel dne: 11.2.2015 

Ahoj skautíci,  
začátek února se přihnal s řádnou dávkou sněhu a mrazivých teplot. Konečně je tu zima jak má být! Doufejme, 
že nám ho do první lyžařské výpravy nerozpustí paprsky slunce, které v posledních dnech prosvětlují naše dny. 
A kdybychom se náhodou za 2 týdny brodili vodou a blátem, budeme pro vás mít připravený jiný (avšak stejně 
zábavný) program. V rozpisu akcí na únor dále naleznete jedno malé překvapení – je jím další VIP akce!  
Pokud ještě nemáte VIP kartičku, využijte možnosti na některé ze schůzek a pokuste si ji vydražit! Není to vůbec 
těžké – stačí trocha rychlosti a pár Mustangů v ruce! Rovněž nezapomínejte používat další kartičky s výhodami, 
které jste během schůzek vydražili! Jejich použití je časově omezené a byla by škoda, kdybyste o své výhody 
přišli. Třeba Vlk si nemusel na Jarní výpravě balit batoh, jelikož využil svou kartičku „Sbalení batohu roverem“.  
Na Jarní výpravě jsme toho však zažili mnohem více! Zpočátku se zdálo, že jsme objevili planetu plnou velmi 
drahého nerostu, který postupně vytěžíme, a po návratu na Zem se z nás stanou boháči. Místo toho jsme museli 
svést boj se zákeřnou partou fyziků, kteří planetu již obývali a chtěli nás z ní různými triky a naschvály vypudit. 
To se jim však zásluhou všech zúčastněných nepovedlo! Boháči z nás sice nejsou, jelikož jsme jim museli 
většinu nerostu odevzdat, ale i přesto jsme zásluhou všech zúčastněných nakonec boj vyhráli!  
Musíme rovněž vzpomenout na suprovou výpravu do bazénu, ze které máme v kronice nejen fotky, ale také 
video, jak společně sjíždíme tobogán. Stačí se podívat na oddílový YouTube profil: www.youtube.com/27skauti 
 

Mějte se v únoru hezky, užijte si naplánované akce a budu se těšit v březnu! Váš Hlásínek 
 

Tučňáci za leden     celkem pořadí  
 Gepard 14 289 5.   
 Soptík 35 208 9.   
 Marek 5 77 20.   
 Grizzly 41 319 1.   
 Krtek 0 157 15.   
 Kaktus 5 53 22.   
 Shrek 0 0 24.   
 Loutka 20 91 19.   
 Sviš ť 33 303 2.-3.   
 Šmuel 37 286 6.   
 Vlk 36 295 4.   
 Vašek 26 196 10.   
 Celkem 252 2625 1.  

 

Mloci za leden celkem pořadí  
 Marvin 6 182 11.   
 Bizon 6 178 13.   
 Jenda 42 303 2.-3.   
 Smíšek 14 181 12.   
 Orel 24 104 17.   
 Piškot 20 166 14.   
 Majkl 39 253 7.   
 Honey 18 99 18.   
 Tomáš        10 137 16.   
 Beny 0 57 21.   
 Samsung 13 213 8.   
 Celkem 192 1837 2.   

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  úúnnoorr  
  

   11.2.2015 - Schůzka s dnešním Hlásínkem 
      18.2.2015 - Družinovka (Marvin + Bizon) 

   21.2.2015 - Výprava na lyže (dle počasí) 

   25.2.2015 - Schůzka  
 

   28.2.2015 - VIP akce 

     4.3.2015 - Schůzka s novým Hlásínkem 
 

Mustangy se valí... 

 
  

 
 kdo jich v lednu
 pochytal nejvíce??? 

Nejlepším lednovým 
 

„chytačem“ Mustangů 
 

SE STAL... 


