
 

 

Tučňáci Leden Celkem Pořadí Postup 

Henry 32 267 7.  
Šmuel 23 243 10.-11.  
Kaktus 5 47 25.  
Svišť 50 280 5.-6.  
Vlk 53 295 2.  
Vašek 0 18 26.  
Medík 30 194 19.  
Leochod 12 162 20.  
Žralok 5 131 22.  
Medvěd 31 206 18.  
Jestřáb 26 142 21.  
Kuba 51 300 1.  
Hobit 37 280 5.-6.  
Krumpáč 38 282 3.-4.  
Celkem 393 2847 1.  

Mloci Leden Celkem Pořadí Postup 

Šípek 31 282 3.-4.  
Šimon 30 223 15.  
Radim 28 221 16.  
Filip 28 243 10.-11.  
Brouk 28 225 14.  
Honza 12 253 9.  
Dave 16 240 12.  
Echo 24 230 13.  
Soudek 31 213 17.  
Vašek 2 15 125 23.  
Emet 45 254 8.  
Béďa 9 104 24.  
Celkem 297 2613 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Zdravíčko, skautíci! 

Ani jsme se pořádně nerozkoukali a první měsíc nového roku 2019 je za námi! Leden nám přinesl pořádně 

huňatou sněhovou pokrývku, na kterou jsme se všichni tak moc těšili a která – alespoň podle mě – je rok 

od roku vzácnější. Nejen z tohoto důvodu jsme této jedinečné příležitosti naplno využili. Během lednových 

výprav jsme vyjeli vstříc běžkařským trasám v čarokrásné přírodě Jizerských hor nebo sněhobílým 

sjezdovkám, jež jsme brázdili na lyžích a snowboardech. Byly to zkrátka skvělé výpravy plné super zážitků! 

Nevím, jak vy, ale já se již nyní nemohu dočkat, až si tohle příští rok zopakujeme. Nezbývá nám než doufat, 

že nám příroda nadělí alespoň tolik sněhu, jako letos, ne-li více. 

Únor již před pár dny převzal žezlo a ovládl období, které nás nyní čeká. I za jeho vlády podnikneme několik 

zajímavých akcí. Ještě naposledy si půjdeme společně užít sněhových radovánek, a to rovnou v doprovodu 

těch nejmladších z nás – čeká nás výprava na boby s Vlčátky z 13. oddílu. O týden později se můžete těšit 

na další z řady oddílových VIP akcí, kterých se mohou zúčastnit držitelé příslušné kartičky. Ke konci února 

se vydáme ještě na jednu výpravu, jejíž cíl a program však prozatím ponechám zahalen hávem tajemství.  

A krátce po tom, co současně vládnoucí únor vystřídá březen, vyrazíme na Jarní výpravu společně s dívkami 

z 28. oddílu. Tento rok se po delší době podíváme na základnu skautů v podkrkonošském městě Jilemnice.  

Velmi se na tuto akci těším a doufám, že se co nejvíce z vás rozhodne vyrazit s námi! Byla by škoda, 

kdybyste na této již tradiční akci chyběli! Tak se mějte hezky a za měsíc se opět ozvu!   Váš Hlásínek 
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Lednové teploty často klesly  
hluboko pod nulu a všechno 

 kolem nás zmrazily!  
 

Tedy až na naše 

 bodovací tabulky!  

Rozpis akcí na únor 
6. 2. 2019    - Dnešní družinovka 

9. 2. 2019 - Výprava na boby s Vlčaty 

13. 2. 2019 
15. - 16. 2. 2019 

- 
- 

Schůzka 
VIP akce 

20. 2. 2019 - Schůzka 

23. 2. 2019 - Výprava        

27. 2. 2019 - Schůzka 

3. - 8. 3. 2019 - Jarní výprava s holkami 
13. 3. 2019 - Družinovka + nový Hlásínek 

 

 

Na vědomost se všem dává, 
že v měsíci lednu zvítězil 
v oddílovém bodování… 

 

 

 

 

 

 

 

Užívejte si 

naplno 

veškerých 

radovánek, 

které vám 

letošní zima 

nabízí! 

Gratulujeme k pěknému výsledku!  Jen tak dál! 

 

 

 


