
 

  
                
                         
 
                  
                                        
 
 
 

                            6 
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Zdravíčko skautíci,  
konečně držíte v ruce něco jiného než papír ze školy s názvem vysvědčení, který byl jistě u 
většiny z vás plný krásných jedniček. A pokud tomu tak nebylo, nevěšte hlavu, na konci roku to 
jistě  napravíte. Za námi je leden, měsíc který s sebou přinesl docela slušnou nadílku sněhu a 
opravdového zimního mrazu. My jsme toho náležitě využili a dvakrát jsme otestovali kvalitu 
sněhu a své schopnosti na sjezdovkách na Severáku a Ještědu. Chtěl bych pochválit všechny, 
kteří se výprav zúčastnili, neboť předvedli svou odvahu a nadání! Před námi je jedna 
z nejdelších výprav v roce a tou je Jarní výprava, která je nabitá až k prasknutí skvělým 
programem, kterého si většina z vás momentálně užívá. Věřím, že se Vám bude výprava líbit a 
že se domů vrátíte plni bomba zážitků!  Za zmínku však také stojí výprava na boby, jelikož se na 
ní dá užít opravdu mnoho legrace. Proto si na onu sobotu nic neplánujte, oprašte boby, ježdíky 
nebo sáně, vyražte s námi na svahy ukažte co ve vás je! Takže hurá do sněhových radovánek a 
už teď se na vás těším při vydání dalšího čísla časopisu.... 
           Hlásínek   

  PPáárr  sslloovv  kk  vvýýsslleeddkkůůmm  bbooddoovváánníí  
 
Hned na začátek bych chtěl velmi vyzdvihnout 
velkou snahu a píli Geparda, který dokázal v  
lednu předehnat i takového soupeře jakým je Net, který se velmi dlouho držel na první příčce. Gepardovi 
patří velká gratulace a uznání. Ale pozor, Net a Soptík si jistě také brousí zuby na první místo a určitě i 
mnoho dalších. Dále bych chtěl připomenout, že chozením na schůzky si sice vyděláte nějaké Mustangy, 
ale kdyby jste se zúčastnili také nějakých výprav, vaše Mustangové skóre by bylo hned o mnoho vyšší. 
Proto se snažte využívat každé příležitosti k získání Mustangů. Věřte, že se vám budou brzy hodit!   

Mloci za leden celkem pořadí  
 Chip 24 146 5 
 Marvin 27 142 8. 
 Tornádo 17 54 13. 
 Soptík 40 162 3. 
 Vojta 0 38 16. 
 Kuba 2 0 48 15. 
 Lukáš 20 145 6.-7. 
 Banán 0 84 12. 
 Dominik 0 22 17. 
 David 20 53 13. 
 Celkem 189 1233 1.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  úúnnoorr 
3.2.2010 - Družinovka 

7.-12.2.2009 - Jarní výprava 
17.2.2010 - Schůzka 
20.2.2010 - Výprava na boby 
24.2.2010 - Schůzka 
3.3.2010 - Schůzka + Hlásínek 

Bodování 

Králi lednového bodování  
se stávají 
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Tučňáci za leden celkem pořadí  
 Net 17 198 2. 
 Blesk 27 145 6.-7. 
 Levhart 37 134 9.-10. 
 Gepard 40 219 1. 
 Kuba 24 154 4. 
 Marián 16 134 9.10. 
 Marek 8 93 11. 
 Pompo 0 11 18.  
 Celkem 128 749 2.  


