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Vyšel dne: 5.1.2005 
 

Vítám Vás 
u prvního Hlásínku v novém roce. Doufám, že jste si krásně užili jak Vánoc, tak Silvestra. Rád bych 
Vám za celé vedení popřál, aby se Vám v roce 2005 splnilo vše, co si přejete a ať je ještě úspěšnější 
než rok minulý. Nový rok ale s sebou nese také nějaké povinnosti. Mnozí z Vás si jistě dali do nového 
roku různá předsevzetí, proto vytrvejte ve svém snažení a pokuste se to za každou cenu nevzdávat. 
Také doufám, že jste si už odtrhli první stránku z Vašeho oddílového kalendáře. Kdo tak ještě 
neučinil, tak je to třeba dát do pořádku. Dopředu mohu říci, že pro Vás v tomto roce chystáme 
mnoho zajímavých akcí. Čeká nás například jarní vícedenní výprava, Velikonoce anebo tábor, který 
je vyvrcholením naší celoroční činnosti. Budeme dělat všechno proto, aby tyto výpravy byly ještě 
zdařilejší než ty v roce minulém. Jako tradičně začneme bodováním. 

Bodování 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Rozpis akcí na leden 
 

  5. 1. - Schůzka – s novým Hlásínkem v rukou 
8. 1. - Výprava na lyže 

12. 1. - Schůzka – družinová (Dale, Honza) 
19. 1. - Schůzka  
22. 1. - Výprava na lyže 
26. 1. - Schůzka 
29. 1. - Výprava na boby 

2. 2. - Schůzka – družinová (Roxtidy, Klíšťák) + Hlásínek 
 Výprava, která se má konat v sobotu 29.1.2005 bude možná přesunuta na termín 5.2.2005. O

tom, zda se výprava uskuteční v prvním nebo druhém termínu, budete včas informováni. 
 V sobotu 8.1.2005 se nepojede do Bedřichova, jak jste si mohli v poslední době zvyknout, ale 

na Severák. Tuším, že jsme tam s oddílem ještě nikdy nebyli, a proto si myslím, že je to o 
důvod víc, proč na tuto výpravu jet.  

  
 

Tučňáci za 
prosinec celkem pořadí

Honza 6 28 16. 
Roxtidy 35 120 3. 
Beebob 8 106 4. 
Šíp 29 136 1. 
Pompo 24 101 5. 
Tomáš 5 21 17. 
Martin 0 0 21. 
Lukáš 0 11 20. 
Celkem 107 520 2. 

Mloci za 
prosinec celkem pořadí 

Dale 23 64 12. 
Klíšťák 23 95 7. 
Cvrček 1 51 14. 
Opic 31 123 2. 
Luňák 39 90 8. 
Rak 0 63 13. 
Luck 24 74 9. 
Jerry 0 20 18. 
Celkem 141 580 1. 

Vítězem 
bodování za 

měsíc prosinec 
se stal 
Luňák 

Nováčci za 
prosinec celkem pořadí 

Kryštof 30 100 6. 
Honza 1 15 19. 
Kája 23 66 11. 
Marek 25 68 10. 
Radek 22 29 15. 

V bodování se na přední příčky hned za Šípa vyhoup
Opic následovaný Roxtidym. Je to zřejmě tím, že Beebob
chyběl na Vánoční výpravě. Je vidět, že stačí jedno
zaváhání a je to hned jinak. Pořadí družin se ustálilo
Mloci si vytvořili už slušný náskok, takže to vypadá, že
jim to minimálně do ledna vydrží. Ze strany Tučňáků ale
není ještě nic ztraceno. Tábor je daleko a Mustangů
které na každého čekají, je spousta. 
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