
 

 

 

 

Mloci Leden Celkem Pořadí Postup 

Jenda 27 233 16.  
Smíšek 31 171 23. 
Honey 27 89 29.  
Piškot 17 210 18. 
Lukáš 38 123 27. 
Radim 54 266 14.  
Šimon 18 125 26.  
Filip 57 293 7. 
Brouk 18 211 17. 
Filip 2 58 310 3. 
Lukáš 2 40 161 24. 
Honza 59 326 1.  
Dave 35 282 11. 
Emet 55 311 2. 
Soudek 54 284 10. 
Celkem 588 3395 1.  

Tučňáci Leden Celkem Pořadí Postup 

Grizzly 33 178 22. 
Šmuel 42 195 20.  
Kaktus 3 127 25. 
Svišť 51 307 4. 
Vlk 56 304 5.  
Vašek 15 108 28. 
Martin 20 37 30. 
Medík 36 209 19.  
Henry 56 292 8. 
Leo 39 269 12.-13.
Žralok 47 186 21. 
Medvěd  54 264 15.  
Jestřáb 53 294 6. 
Kuba 55 269 12.-13.
Kryštof 55 291 9. 
Celkem 615 3330 2.  

Nazdar, lišáci! 
Další měsíc je úspěšně za námi a čas, který nám zbývá do tábora, se velmi rychle krátí! To je super, že?  
Já už se tábora nemůžu dočkat! Ale nepředbíhejme, všechno hezky popořadě.  
Leden nám přinesl celou řadu skvělých akcí a já věřím, že jsme si ho pořádně užili. Na naši první lednovou 
výpravu jsme se vydali do bazénu, kde jsme si pořádně zařádili a dosyta si užili vodních radovánek.  
Když jsem zmínil onu sytost, nesmíme zapomenout, že po vodních hrátkách jsme naplnili naše břicha velmi 
chutnými pizzami, jež nám připravili v restauraci hned vedle bazénu.   
I přes chudší sněhovou nadílku jsme se rozhodli, že sněhu nedáme jen tak sbohem a vypravili jsme se do 
Bedřichova, kde jsme si společně s Vlčaty užili pořádnou bobovačku! To bylo něco, úplně jsem zapomněl, 
jak mi vždycky bobování přes léto chybí! 
A určitě se všichni ptáte, co nás čeká v únoru. Naštěstí nám počasí nyní docela přeje a tak spolu vyrazíme 
na lyže – samozřejmě, jako obvykle, na výběr budou dvě varianty a to sjezdařská a běžkařská. Dále nás čeká 
první VIP akce roku 2018, tak si připravte své VIP kartičky, protože jsem si jistý, že tuhle výpravu si 
rozhodně nebudete chtít nechat ujít! A aby toho nebylo málo, tak samotný přelom měsíců únor a březen 
prožijeme na Jarní výpravě, kterou budeme tradičně trávit společně s děvčaty z 28. oddílu. 
Nevím jak vy, ale akce na únor mi znějí jako skvělé a rozhodně jich není málo. Tak doufám, že se na co 
nejvíce z nich společně setkáme a užijeme si celý měsíc jako super parta těch nejbližších kamarádů! 
Dokážete si představit trávit onen čas jinak? Já rozhodně ne! Tak na viděnou v únoru!  Váš Hlásínek 
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Zdá se, že naše bodování okoukalo 
současné zimní počasí… 

…je také plné překvapení,  
nečekaných změn a výkyvů. 

Tak rychle zkontrolujte, jak jste na tom! 

Rozpis akcí na únor 
 

7. 2. 2018 - Dnešní družinová schůzka 
10. 2. 2018 - Výprava 
14. 2. 2018 
17. 2. 2018 

- 
- 

Schůzka 
VIP akce 

21. 2. 2018 - Schůzka 
25. 2. – 2. 3. 2018 - Jarní výprava s holkami 

 

7. 3. 2018 - Družinová schůzka 
10. 3. 2018 - Výprava – městská hra se  

střediskem Ještěd 

Trefa přímo do 

prvního místa! 
A to nejen v celkovém 
bodování za celý rok, 
ale i v tom za leden! 

 
 

 


