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 Vítám Vás 
již u sedmého pokračování Hlásínku v tomto školním roce. Hned v úvodu bych se zmínil o jarní
výpravě. Jeli jsme do skautské základny v České Třebové. Výprava byla vynikající a kdo se
nezúčastnil může jen litovat. Pro ty, kdo tam nebyli prozradíme, že celá jarní výprava se nesla ve
stylu „Matrix“. Komu tyto informace nestačí, tak ať se zeptá někoho, kdo tam byl a nenechal si to
ujít. Všude kolem nás jsou teď hromady sněhu. Dokonce se mluví i o tom, že je nejvíce sněhu za
posledních 40 let. To si to ta zima pěkně vybírá. To by mě zajímalo, kdy začne letos jaro. Sněhové
podmínky jsou ideální, nicméně oddílovým výpravám na lyže už letos odzvonilo. To ale není určitě
důvod k odhazování lyží do sklepů. Vždyť je můžete využít třeba příští rok nebo se někteří z Vás
mohou vydat do hor třeba ještě letos se svými rodiči nebo s kamarády. Na internetu v knize návštěv
se neustále objevují Zipovy příspěvky. Zkuste tam občas také něco napsat, ať v tom není sám. A teď
k bodování.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  2. 3. - Schůzka – družinová (Honza, Dale) 
9. 3. - Schůzka 

12. 3. - Výprava 
16. 3. - Schůzka 
23. 3. - Schůzka – družinová (Beebob, Cvrček) 

25-28. 3. - Velikonoční výprava 
30. 3. - Schůzka 
6. 4. - Schůzka + další vydání Hlásínku 

 
 V termínu 25.-28. 3. 2005 proběhne velikonoční vícedenní výprava. Podrobnější 

informace se dozvíte včas z lístečků. 
 Další upozornění se týká všech, kteří mají nízkou docházku. Jedná se o všechny, 

kteří mají docházku nižší než 60 %. Jde především o Klíšťáka, Raka (oba 57%), Káju 
(55 %), Cvrčka, Lucka, Honzu (všichni 51 %) a Honzíka (24 %). Doufáme, že se to 
v co nejbližší době zlepší.    

 
 

Tučňáci za únor celkem pořadí
Honza 31 67 15. 
Roxtidy 36 197 1. 
Beebob 11 130 6. 
Šíp 28 183 2. 
Pompo 8 137 5. 
Kryštof 3 124 7. 
Marek 24 93 11. 
Celkem 141 931 1. 

Mloci za únor celkem pořadí 
Dale 5 91 12. 
Klíšťák 0 108 9.-10. 
Cvrček 3 69 14. 
Opic 11 152 3. 
Luňák 30 147 4. 
Rak 42 115 8. 
Luck 32 108 9.-10. 
Honzík 0 15 16. 
Kája 3 72 13. 
Celkem 126 877 2. 

Bodování 
za únor 
vyhrál 

 
RAK 

Bodování se nám v měsíci únoru značně roztrhalo. O první místo si to zřejmě rozdají Roxtidy a Šíp
Třetí Opic už ztrácí 30 Mustangů na Šípa. Zajímavý boj se ovšem strhne právě o třetí místo. Mezi 3
a 5. místem je rozdíl pouhých 15 Mustangů, takže to bude ještě hodně zajímavé. Kdo si ho nakone
vybojuje??? Bodování za měsíc únor vyhrál Rak celkem přesvědčivě (o 6 Mustangů před Roxtidym
V bodování družin vedou stále Tučňáci, a to i přesto, že u Mloků je o 2 členy více. Mloci sic
ovládají střední příčky bodování, zatímco Tučňáci obsadili ty nejvyšší. A jak to celé dopadne z
měsíc? To se dozvíme až za chvíli... 
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