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Vyšel dne: 7.1.2004 

Nazdárek, 
jsem rád, že Vás mohu přivítat u novoročního čísla Hlásínku. Za celé vedení 27. oddílu Vám všem přeji 
mnoho úspěchů v novém roce a vůbec mnoho krásných věcí. Zima je v plném proudu, a proto 
můžeme konečně vyrazit na lyže, a to na běžky i sjezdovky. Vzhledem k tomu, že je nový rok, přišel 
čas zaplatit registrační příspěvky 350Kč, a to nejdéle do konce ledna. Upozorňujeme, že      
7.2.-13.2.2004 bude jarní výprava. Hned další větší akcí jsou střediskové Velikonoce. Považuji za 
nutné znovu upozornit členy našeho oddílu na kanadské bodování. Makejte, makejte a zase makejte! 
K červené stopičce to nemáte tak daleko a vězte, že pouze několik prvních čeká něco extra!!!  
 

Bodování 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis akcí na leden 
 

  7. 1. – Schůzka 
10. 1. – Výprava – lyže 
14. 1. – Schůzka – družinová [Dale, Králík] 
21. 1. – Schůzka 
24. 1. – Výprava – lyže 
28. 1. – Schůzka 
4. 2. – Schůzka 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výprava  na  bě ž k y  a  s j e zd o v k y  
Ahoj kluci! Jistě už jste se nemohli dočkat prvního sněhu *** Teď, když už napadlo dostatečné množství, se jako každý rok 
budeme věnovat zimním radovánkám! Opět máte možnost vybrat si, které lyže jsou Vám bližší a buď si s Jackem zajezdit na 
běžkách, nebo si zasjezdovat s kým jiným než se Zipem. Jezdíte snad někdo na stále populárnějším snowboardu? Neváhejte a 
pojeďte! Na něm Vás rád něco naučí Kim nebo Pavouk. Všichni se na Vás budeme těšit, že si jako vždy v Bedřichově užijeme 
trochu sněhu! 
Sraz:10.1. 2004 v 8:10 na ČSAD (autobusové nádraží, nástupiště 4 – výstupní) 
Návrat: téhož dne v 15:21 na Fügnerovu (terminál MHD) 
S sebou:  běžky/sjezdovky a hůlky, boty na běžky/sjezdovky (doporučuji si doma zkontrolovat, jestli bota pasuje do vázání na 

běžkách/sjezdovkách a jestli Vám boty nejsou malé, protože až na tohle přijdete v Bedřichově, tak Vám to nebude 
nic platné), teplé oblečení i náhradní, jídlo a pití (čaj), 40Kč, KPZku, uzlák, šátek, stezku, nůž, lístek na MHD nebo 
lítačku, kdo chce, může si vzít vosky na lyže. 

Extra pro sjezdaře: cena vleků v Bedřichově se nezměnila, tudíž si vezměte 140Kč, abyste nemuseli šlapat pěšky; dále 
mějte ještě něco navíc, abychom se mohli stavit na čaj, či budete-li chtít na jídlo 

  

Tučňáci za pros. celkem pořadí
Mamut 29 105 2. 
Králík  23 91 5. 
Čili 0 37 18. 
Klíšťák 20 35 19. 
Beebob 23 68 11. 
Orel 18 41 17. 
Šíp 23 88 7. 
Pompo 25 92 4. 
Fík 20 66 12. 
Celkem 181 623 2. 

Mloci za pros. celkem pořadí 
Lišák 31 124 1. 
Dale 21 96 3. 
Honza 27 72 9. 
Cvrček 22 42 16. 
Opic 6 70 10. 
Luňák 19 62 13. 
Rak 15 48 15. 
Roxtydy 33 90 6. 
Luck 29 83 8. 
Vojta 1 52 14. 
Celkem 204 739 1. 

Nováčci za pros. celkem pořadí
Martin 0 10 20. 
Celkem 0 10  

Bodování
za prosinec 

vyhrál 

Lišák 

 

Ahoj 


