
V prosincovém 
bodování se zasnažil… 

 
 
 

 
 

Koho zde uvidíme příště? 
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Ahoj kluci, 
vánoční svátky jsou za námi a nás nyní čeká další skvělý půl rok plný schůzek, výprav a VIP akcí.  
Nutno říci, že ten předchozí se velmi vydařil, proto doufejme, že i ten, který nás čeká, bude stejně 
dobrý, ne-li lepší. Když se ohlédneme zpět a zavzpomínáme, určitě si hned vybavíme skvělou výpravu 
do Janova nad Nisou, kde jsme v krásné chatě strávili příjemné a pohodové Vánoce s oddílem. Rozdali 
jsme si plno dárečků, lili jsme olovo, pouštěli lodičky, vyráběli řetězy, přecpali se bohatou 
štědrovečerní večeří… no, bylo toho tolik, že by mi na popis všech super věcí z této výpravy zabral 
zbytek odstavce. Každý z vás si z ní odvezl oddílový kalendář – doufám, že už vám každému visí někde 
v pokojíčku na stěně a máte v něm vyznačené akce, které nás na jaře čekají. Kompletní rozpis již 
naleznete na našich internetových stránkách. Stačí se na něj podívat a hned si představím, jak spolu 
za pár dní pojedeme do Bedřichova bobovat, sjezdovat či běžkovat. Uplyne chvíle a jsme spolu týden 
na jarní výpravě v Hradci Králové a než bys řekl pomlázka, trávíme spolu hezké chvíle na tradiční 
celostřediskové velikonoční výpravě. Jenže to už jsme na výpravě pod stany, kde pořádně natrénujeme 
svaly, abychom je měli připravené na pracovní četu, která nás čeká jako vždy před táborem… 
Cože? Tábor? Už takhle brzy??? Já nevím, na co se mám vlastně těšit dřív. Čeká nás tolik fajnových 
akcí, že to snad není ani možné! :-) Mějte se moc hezky, užívejte si zimy i oddílových akcí! Hlásínek 
 

Tučňáci za prosinec     celkem pořadí  
 Gepard 64 275 2.   
 Soptík 14 173 10.   
 Marek 33 72 21.   
 Grizzly 69 278 1.   
 Jenda 58 261 4.   
 Smíšek 25 167 13.   
 Orel 39 80 20.   
 Kaktus 9 48 25.   
 Shrek 0 0 27.-29.   
 Loutka 35 71 22.   
 Svišť 69 270 3.   
 Šmuel 64 249 6.   
 Vlk 64 259 5.   
 Vašek 2 56 170 12.   
 Celkem 599 2373 1.  

 

Mloci za prosinec celkem pořadí  
 Marvin 70 176 9.   
 Bizon 34 172 11.   
 Levhart 6 10 26.    
 Krtek 35 157 14.   
 Piškot 44 146 15.   
 Majkl 49 214 7.   
 Honey 9 81 19.   
 Tomáš        41 127 17.   
 Beny 0 57 24:   
 Vašek 64 144 16.   
 Ondra 3 33 94 18.   
 Sebi 9 67 23.   
 Samsung 49 200 8.   
 Celkem 443 1645 2.   

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  lleeddeenn  
  

     7.1.2015 - Schůzka (ta dnešní) 
      14.1.2015 - Schůzka 
   17.1.2015 - Výprava na boby  
   21.1.2015 - Družinovka – dělená 

   28.1.2015 - Schůzka  
 

   1.-6.2.2015 - Jarní výprava 

    11.2.2015 - Schůzka s novým Hlásínkem 
 

Bodování je stále plné změn!  

Podívejte se, jaký boj 
se svádí o  

přední místa!   


