
Lednový boj o 1. místo v bodování 
byl skutečně napínavý 

 

Pouhý 1 Mustang však rozhodl, že 
lednové bodování vyhrává… 
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www.27skauti.cz Vyšel dne: 3. 2. 2016 

Buďte pozdraveni, skautíci! 
Máme za sebou první měsíc letošního roku 2016. Co nám všechno přinesl? Tak především alespoň pár 
dnů zimy a sněhu, čehož jsme samozřejmě patřičně využili!  
Leden jsme začali pořádnou přípravou a to formou dobývání severního pólu. To samozřejmě nebylo 
všechno. Jelikož by bylo škoda sněhové pokrývky nevyužít, uskutečnili jsme výpravu na lyže, během které 
jsme se rozdělili na dvě skupiny: běžkaři a sjezdaři. Sjezdaři plně využili čas a dali Severáku na 
srozuměnou, kdo vládne místním svahům. Běžkaři svou výpravu ukončili dříve, což ale rozhodně neubralo 
na její kvalitě a i tento prostor stačil k pořádnému běžkařskému zážitku. 
Ti, kterým jedno dopoledne sněhových radovánek nestačilo, se mohli zúčastnit dobrovolné výpravy na 
běžky. Tu jsme zvládli dokončit podle plánu a nakonec i v Šámalově chatě na nás zbylo místo v chodbičce, 
kde jsme se posilnili vlastními nápoji a svačinou. Závěrem a snad pouze dočasným rozloučením se 
sněhovou pokrývkou byla výprava na boby ve společnosti vlčat, kterou jsme si též parádně užili a vyblbli 
jsme se na jednom z bedřichovských svahů. 
Ani jsme se nenadáli a leden je za námi a s ním i vaše první, pololetní vysvědčení. Doufám, že jste všichni 
měli skvělé známky! Pokud ano, určitě by vás měl zajímat jeden článek na zadní straně Hlásínku! Vaší 
pozornosti by také neměl uniknout rozpis akcí na únor. Již tento týden společně vyrazíme na skvělou jarní 
výpravu, kterou strávíme společně s holčičím oddílem z našeho střediska. Také se můžete těšit na 
netradiční výpravu do tělocvičny s 26. oddílem, kterou pro vás plánujeme na konci měsíce! 

Mějte se hezky a budu se na vás těšit u dalšího čísla! Váš Hlásínek 

 Tučňáci za leden    celkem pořadí  
 Mára 0 96 19.   
 Grizzly 55 297 4.   
 Krtek 15 160 15.   
 Kaktus 3 42 22.   
 Svišť 50 261 7.   
 Šmuel 55 326 2.   
 Vlk 12 283 5.   
 Vašek 9 104 18.   
 Martin 4 138 17.   
 Henry 35 253 8.   
 Medík 53 302 3.   
Celkem 291 2262 1.  

 

Mloci za leden celkem pořadí  
 Jenda 17 241 10.   
 Bizon 15 86 20.   
 Piškot 47 170 14.   
 Honey 50 143 16.   
 Smíšek 43 268 6.   
 Samsung 39 213 11.   
 Lukáš 41 245 9.   
 Ondra 0 72 21.   
 Sechy 8 185 12.   
 Šimon 35 176 13.   
 Radim 56 334 1.   
Celkem 351 2133 2.  

 
Rozpis akcí na únor 
 

3. 2. 2016 - Dnešní dělená družinovka 
7.-12. 2. 2016 - Jarní výprava s holkama 

17. 2. 2016 
24. 2. 2016 

- 
- 

Schůzka 
Schůzka 

27. 2. 2016 - Výprava s 26. oddílem do tělocvičny 
 

2. 3. 2016 - Družinovka – dělená (+ Hlásínek) 
5. 3. 2016 - VIP akce ☺ 

Ačkoliv je zima, sněhu nám bohužel ubývá… 

Naštěstí je tu naše bodování, ve 
kterém Mustangy stále přibývají!  

V lednu hned několik z vás pokořilo hranici 
50 Mustangů! Gratulujeme! 

 

Na zadní straně Hlasínku na vás tentokrát 
čeká hned několik překvapení!   
Takže neváhejte a otáčejte!  


