
 

Nazdar chlapi! 
Tak tu máme rok 2006, což je určitě magické číslo, protože když se 2006 odmocní dvěma, v
pěti a umocní na druhou, dostaneme číslo 50,150! Není to úžasné? No... každopádně n
mnoho úžasných výprav i jiných akcí, takže doufejme, že pro nás tento rok bude aspoň tak 
jako ten minulý. Teď v zimě budeme jezdit na lyže a to na běžky i na sjezdovky, po dohodě j
i  snowboard.  Takže  pokud  nemáte  vyhovující vybavení,  tak už abyste pomalu  sháněli.  
novoroční novinka je to,  že se Lukáš stal členem a posilou družiny  Mloků.  
Na jaře se uskuteční výprava do zahraničí.  Je nutné, abyste měli všichni 
platné pasy,  takže pokud nemáte, nechte si ho co nejdříve vystavit.  A to 
nejhorší  na  závěr,  do konce ledna je třeba  zaplatit  registrační poplatek. 
Viz níže. 
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Tento měsíc tu máme nějak hodně 
zelených šipiček, což je zapříčiněno 
především ohromným pádem Beeboba ze 
3. na 11.místo. Mloci v prosinci poprvé 
za tento rok vyhráli měsíční bodování. 
Gratulujeme. A nakonec, Roxtidy má 
stále neuvěřitelnou 100% docházku! 

Bodování za 
prosinec 
vyhrál  

 

Roxtidy 

 
Rozpis akcí na leden: 

4.1. - Schůzka (s tímto Hlásínkem) 
7.1. - Výprava na lyže 

11.1. - Družinovka (Klíšťák, Šíp) 
14.1. - Výprava na lyže 
18.1. - Schůzka 
25.1. - Schůzka 
28.1. - Výprava opět na lyže 
1.2. - Družinovka (Roxtidy, Cvrček) a nový Hlásínek 

 
Informace: 

• Do konce ledna je nutné zaplatit registrační poplatek ve výši 450Kč. Sourozenci m
pokud jsou v oddíle dva, platí každý 400Kč, pokud tři, pak 350Kč. 

• Jak už bylo napsáno nahoře, podnikneme na jaře malou expedici do ciziny. Zkontr
svých pasů a pokud vám již do prázdnin nevydrží platnost, nechte si vystavit nový. 

• Pokud nemáte žádné lyže a přesto byste se chtěli účastnit zimních výprav, řekn
schůzce Kimovi a my se pokusíme sehnat a půjčit nějaké běžky. 

Nováčci za prosinec celkem p
 Luboš  0  18 
 Dominik  2  83 
 Celkem  2  101 

 

http://27.skauti.cz 
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Vyšel dne: 4.1.2006 
ynásobí 
ás čeká 
magický 
e možný 
Důležitá 
Mloci za prosinec celkem pořadí  
vrček  70  190 9. 
íp  72  199 7. 
pic  84  245 3. 
ak  21  68 15.  
uňák  48  142 12. 
ája  82  176 10. 
ukáš  36  191 8. 
elkem  413  1206 2.  
Tučňáci za prosinec celkem pořadí  
 Roxtidy  85  286 1. 
 Klíšťák  77  249 2. 
 Beebob  4  165 11. 
 Luck  63  214 5. 
 Pompo  61  210 6. 
 Kryštof  71  227 4.  
 Marek  14  88 13. 
 Celkem  375  1439 1.  
ají slevu, 

olujte stav 

ěte to na 

ořadí  
16. 
14. 

  


