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Zdravíčko pánové! 
Leden utekl jako voda a nás čeká další měsíc, který jsme odhodláni si opět naplno užít. Tak tomu 
vlastně bylo i v lednu, kdy jsme neváhali pořádně využít sněhové nadílky, kterou nám nový rok 
přinesl. Hned dvě lednové výpravy směřovaly do Bedřichova, jehož okolí je jako stvořené pro 
nejrůznější zimní radovánky. Tentokrát jsme však výpravy nestrávili společně, nýbrž jsme se rozdělili 
na dvě skupiny – ta první provětrala lyže či snowboardy na místních sjezdařských kopcích, druhá 
skupina se vydala poznávat krásy Jizerských hor na běžkách. Měli jste tedy možnost vyzkoušet oba 
sporty a jsme moc rádi, že mnozí z vás této příležitosti využili.  
V únoru nás čeká první VIP akce druhé poloviny našeho „skautského“ roku. Jsme si jisti, že už na ni 
netrpělivě čekáte. Opět jsme si pro vás připravili něco netradičního, avšak více v tuto chvíli 
prozrazovat nebudeme, abychom vás nepřipravili o to správné překvapení. VIP akce však samozřejmě 
není zdaleka jedinou aktivitou, kterou budeme v únoru pořádat. Čekají nás totiž jarní prázdniny, se 
kterými je samozřejmě spojena také vícedenní výprava, která je hned po táboře tou nejdelší, které se 
u nás v oddíle můžete zúčastnit. V letošním roce vyrazíme od neděle do pátku – tedy na šest dní 
strávených s partou kamarádů v útulné a dobře vybavené skautské základně v Hostinném. Stejně 
jako v předchozích letech ji strávíme společně s holčičím oddílem z našeho střediska. Nevím jak vy, 
ale já se této akce nemohu dočkat a doufám, že se sejdeme v co nejhojnějším počtu, protože čím víc 
nás bude, o to lepší zážitek všichni budeme mít! Tak zase za měsíc napočtenou!  Váš Hlásínek 
 

Tučňáci za leden      celkem  pořadí  
 Grizzly 68 270 8.-9.  
 Krtek 67 326 1.  
 Šmuel 69 312 2.  
Kaktus 25 150 22.  
Svišť 31 285 7.  
 Vlk 71 304 4.  
 Vašek 25 62 29,  
 Martin 28 190 18.  
 Medík 45 233 15.  
 Henry 36 261 10.  
 Leo 40 294 6.  
 Theo 2 193 17.  
 Žralok 8 243 13.  
 Filip 2 43 244 12.  
Kryštof 18 99 27.  
Matyáš 15 77 28.  
Celkem  586 3543 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mloci  za leden celkem  pořadí  
Jenda 64 270 8.-9.  
 Smíšek 32 240 14.  
 Honey 41 130 25.  
Piškot  28 104 26.  
Samsung 38 165 20.  
Sechy 68 156 21.  
Lukáš 10 139 23.  
Ondra 0 0 30.  
 Radim 66 303 5.  
 Šimon 60 170 19.  
 Filip 69 308 3.  
 Brouk 66 230 16.  
 Honza 18 250 11.  
 Lukáš 2 42 136 24.  
Celkem  602 2601 2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden nás překvapil svými mrazivými teplotami 
a zahnal nás do tlustých bund, čepic a rukavic. 

Věřím však, že pohled na bodovací 
tabulky většinu z vás příjemně zahřeje!  

Rozpis akcí na únor 
 

1. 2. 2017 - družinová schůzka 
      8. 2. 2017 - Schůzka 

11. 2. 2017 
15. 2. 2017 

19. - 24. 2. 2017 

- 
- 
- 

VIP akce 
Schůzka 
Jarní výprava s holkami 

  1. 3. 2017 - Družinovka s Hlásínkem 
 

4. 3. 2017 - Výprava 
   


