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Ahoj skautíci 
školní rok se přehoupl přes svou první polovinu a asi každý z nás to na sobě pocítil v minulém
měsíci. Měsíc leden se vždy nese ve znamení velkých písemek, kdy jde o všechno. Vždyť pololetní
písemka většinou rozhoduje o konečné známce na vysvědčení. To, že teď čtete tento Hlásínek svědčí
o tom, že Vaše vysvědčení nedopadla až tak špatně, ale mnozí z Vás jistě nepodali 100% výkon. Proto
doufáme, že příští pololetí zvládnete minimálně tak dobře jako to minulé, možná i lépe. V tomto
měsíci mimo jiné také proběhly 2 lyžařské výpravy a 1 výprava na boby. Každý z Vás měl možnost
vybrat si, zda pojedete na běžky nebo sjezdovky. Na těchto výpravách jsme si pěkně zalyžovali a byla
na nich i skvělá legrace. Dokonce se výprav zúčastnili i lyžaři – začátečníci. Doufáme, že se jim
výpravy líbily a že se s nimi na lyžích setkáme i v příštích letech. V tomto měsíci pojedeme na jarní
vícedenní výpravu. Více informací na této stránce dole. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9. 2. - Schůzka 
12. 2. - Výprava na lyže 
16. 2. - Schůzka 

19.-25. 2. - Vícedenní jarní výprava 
2. 3. - Schůzka – družinová (Honza, Dale) + nové číslo Hlásínku 

 

  
 V termínu 19.-25.2.2005 proběhne jarní vícedenní výprava. Pojedeme do skautské 

základny, která se nalézá v České Třebové. Jedná se o zděný barák s teplou vodou 
a elektřinou. Cena bude 750 Kč 

 Jak jste si jistě všimli na bodování, tak naše řady opustilo hned několik lidí. Jedná 
se o Tomáše, Martina, Lukáše, Jerryho a Radka. Tito lidé byli vyhozeni především 
kvůli nízké docházce nebo pro nedodělání nováčkovské zkoušky. Moc by nás 
mrzelo, kdybychom se museli v budoucnu k takovýmto opatřením vracet.   

 
 
 

Tak nám skončilo první pololetí a v bodování se udála spousta změn. Asi největší změny proběhl
na prvních místech. Novým leaderem bodování se stal Roxtidy, který vystřídal po 5 měsících Šípa
Bylo to způsobeno především tím, že mu v měsíci říjnu bylo omylem napočítáno o 10 Mustang
méně, takže jakmile jsme na to přišli, tak jsme to napravili. Na druhém místě je Šíp a na třetí míst
klesnul Opic. Jak je vidět, tak boj o první místo bude letos dost dramatický. Už se nemůžu dočkat
jak to bude vypadat příští měsíc. Bodování za první pololetí si můžete prohlédnout v klubovně n
nástěnce.  

Mloci za leden celkem pořadí 
Dale 22 86 9. 
Klíšťák 13 108 8. 
Cvrček 15 66 14. 
Opic 18 141 3. 
Luňák 27 117 7. 
Rak 10 73 11. 
Luck 2 76 10. 
Honzík 0 15 19. 
Kája 3 69 12.-13. 
Celkem 110 751 2. 

 
 

Tučňáci za leden celkem pořadí
Honza 8 36 15. 
Roxtidy 31 161 1. 
Beebob 13 119 6. 
Šíp 19 155 2. 
Pompo 28 129 4. 
Kryštof 21 121 5. 
Marek 1 69 12.-13
Celkem 121 790 1. 
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