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Ahoj kluci,  
máme před sebou další měsíc plný nejrůznějších oddílových akcí, na které se jistě všichni těšíte. Aby taky ne! 
Stačí se jen podívat ven, jak se nám příroda začíná probouzet ze zimního spánku. První sněženky, rozkvétající 
keře, po ránu zpívající ptáci a paprsky sluníčka, které čím dál častěji prosvětlují naše dny. Určitě bychom se 
však nezlobili, kdyby se ještě o trochu oteplilo – obzvláště po ránu bývá stále pořádná zima. My si již tuto sobotu 
užijeme další výpravu – bylo sice plánováno, že vyrazíme na lyže, ale to již bohužel nepůjde. Místo toho jsme si 
pro vás připravili další, poněkud netradiční výpravu! Takže určitě neváhejte a pojďte v sobotu s námi!  
 

V druhé polovině března nás také čeká výprava do tělocvičny společně s 26. oddílem našeho střediska. Většina 
z vás se jistě aktivně věnuje nějakému míčovému sportu. Jestli budete mít možnost, určitě během března trochu 
potrénujte, abychom byli druhému oddílu rovnocenným soupeřem! Druhé místo je sice také pěkné, ale první je 
ještě hezčí! :-) Tento měsíc nás rovněž čekají hned 2 družinové schůzky! Prosíme tedy rádce a podrádce, aby si 
hlídali termíny svých schůzek a byli na ně připraveni. A na přelomu března a dubna vyrazíme na další 
velkolepou akci – jde o tradiční Velikonoční výpravu, na které se potkáme i s ostatními oddíly našeho střediska. 
 

Závěrem bych se rád zmínil o tom, že do konce bodování zbývají pouhé 4 měsíce. Přesně tolik času máte na to, 
abyste se pokusili atakovat první příčky. Nejen, že na první tři místa čekají během tábora hodnotné ceny,  
ale rovněž budete mít dobře našlápnuto do celoročního bodování, ve kterém se sečtou vaše výsledky za celý rok a 
tábor. Tak ať se vám v bodování co nejvíce daří! Vězte, že je o co hrát! :-) Ale to už bych předbíhal... 

 

Mějte se skvěle, užívejte březnových akcí a v dubnu se na vás budu těšit! Hlásínek 

Tučňáci za únor     celkem pořadí  
 Gepard 61 350 3.   
 Soptík 8 216 11.   
 Marek 0 77 20.   
 Krtek 65 222 10.   
 Grizzly 23 342 4.   
 Kaktus 0 53 22.   
 Loutka 55 146 17.   
 Svišť 23 326 7.   
 Šmuel 73 359 2.   
 Vlk 73 368 1.   
 Vašek 8 204 12.   
 Celkem 389 2663 1.  

 

Mloci za únor celkem pořadí  
 Marvin 7 189 15.   
 Bizon 55 233 9.   
 Orel 11 115 18.   
 Honey 11 110 19.   
 Jenda 32 335 5.   
 Smíšek 13 194 13.   
 Piškot 25 191 14.   
 Majkl 76 329 6.   
 Beny        15 72 21.   
 Tomáš        20 157 16.   
 Samsung 26 239 8.   
 Celkem 291 2174 2.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  bbřřeezzeenn  
  

   4.3.2015 - Schůzka + Hlásínek 
    7.3.2015 - Výprava 
 11.3.2015 - Družinovka - dělená 

 18.3.2015 - Schůzka  
 

 21.3.2015 - Výprava do tělocvičny s 26. 
 

 25.3.2015 - Schůzka 

   1.4.2015 - Družinovka (Gepard +Soptík) 
 

   3.-5.4.2015 - Velikonoční výprava 
 

I jedna schůzka či výprava dokáže 
pořádně zahýbat s bodováním!  

 

Podívejte se, jaké změny přinesl... 


