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Ahoj, kluci!
Jaký že to máme měsíc? Vypadá to skoro na duben, viďte? Ale nenechte se mýlit, apríl ještě není. 

To jen počasí si z nás dělá legraci! Nejdříve spousta sněhu, potom teplo, najednou bouřka (ti zdraví 
z vás, kteří se zúčastnili předešlé schůzky, moc dobře ví, o čem je řeč, když zmokli při odchodu ze 
schůzky domů). Teď jenom můžeme doufat, že to znovu neodstonáme, přejdou nás konečně všechny 
ty chřipky a nachlazení a budeme se zase moci vydat někam do přírody! 

A co nás tento měsíc čeká? Pokud už se venku nebudou ženit čerti a nezačne z nebes místo sněhu 
padat žhavá láva, ještě jednou se spolu vydáme na sjezdovku a pořádně si zalyžujeme! Jen ať zase 
nejsou takové fronty u vleku. Pro ty, kterým sjezdování nic neříká, jsme připravili možnost vydat se 
společně s Bobrem na běžkařskou výpravu. Takže, kdo bude mít zájem, určitě neváhejte. Celý únor 
se také můžete těšit na jarní prázdniny, se kterými je neodmyslitelně spojena také jarní výprava, na 
kterou se opět vydáme s holkama z našeho střediska. Zkrátka pořád je se na co těšit. 

Na závěr vám také prozradím malé tajemství. Připravte si své „nasyslené“ Mustangy, berte si je 
na každou schůzku i výpravu. Budete mít exkluzivní možnosti, jak je zhodnotit a vydělat ještě větší 
balík. Anebo budete mít příležitost Mustangy utrácet za velmi milé výhody v oddíle! Ale � pšt! Přísně 
tajné. 

Užijte si zbytek zimy naplno s oddílem! Váš Hlásínek

Tučňáci za leden celkem pořadí
 Net 17 153 8.
Gepard 28 215 3.
 Levhart 10 108 15.
 Marek -3 94 17.
 Kuba 0 29 19.-20.
 Vašek 0 93 18.
 Orel 18 105 16.
 Tomáš 0 15 22.
 Diablo 10 155 7.
Grizzly 27 229 2.
 Piškot 22 150 9.
 Celkem 129 1346 2.

Mloci za leden celkem pořadí
 Blesk 6 111 14.
 Marvin 26 156 6.
 Soptík 24 146 10.
 Bart 20 140 11.
 Bizon 20 179 4.
 Poletuška 0 29 19.-20.
 Petr 31 172 5.
 Honza 12 124 13.
 Jenda 33 240 1.
 Sokol 9 125 12.
Pepa 14 20 21.
 Celkem 195 1446 1.

RRoozzppiiss aakkccíí nnaa úúnnoorr
       6.2.2013 - Schůzka s Hlásínkem

       13.2.2013 - Družinovka (Blesk + Marvin)
    16.2.2013 - Výprava na běžky a sjezdovky

     20.2.2013 - Schůzka
     27.2.2013 - Schůzka
3. – 8.3.2013 - Jarní výprava

      13.3.2013 - Družinovka (Net+Gepard)

Bodování
za leden

Vítězství 
za leden

  si odnáší…

Jenda




