
 

 

Tučňáci Únor Celkem Pořadí Postup 
Henry 53 320 5. 
Šmuel 39 282 10. 
Kaktus 20 67 25. 
Svišť 52 332 3. 
Vlk 46 341 2. 
Vašek 15 33 26. 
Medík 31 225 18. 
Leochod 6 168 22. 
Žralok 41 172 21. 
Medvěd 46 252 14. 
Jestřáb 41 183 20. 
Kuba 52 352 1. 
Hobit 50 330 4. 
Krumpáč 37 319 6. 
Celkem 529 3376 1.  

Mloci Únor Celkem Pořadí Postup 
Šípek 6 288 9. 
Šimon 19 242 15. 
Radim 15 236 16. 
Filip 15 258 12. 
Brouk 29 254 13. 
Honza 44 297 8. 
Dave 28 268 11. 
Echo 3 233 17. 
Soudek 11 224 19. 
Vašek 2 6 131 23. 
Emet 47 301 7. 
Béďa 20 124 24. 
Celkem 243 2856 2.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Ahoj kluci,  
ani se mi nechce věřit, kolik zajímavých akcí jsme zažili od minulého vydání Hlásínku. Jsem přesvědčený,  
že jste si užili všechny schůzky a výpravy, které vám náš oddílový rozpis akcí nabídl. Vzpomeňme třeba  
na výpravu, kterou jsme strávili společně s Vlčaty na sáňkařské dráze nedaleko Smržovky. To byla jízda! 
Mnozí z vás si jistě vybaví návštěvu kina, přespání v klubovně, deskové hry nebo třeba pozorování východu 
Slunce na vrcholu Ještědu - všechny tyto zážitky jste si mohli odnést z únorové VIP akce. Nemohu však 
opomenout ani výpravu do tělocvičny s 26. oddílem, během níž jsme si zahráli hned několik míčových sportů!  
Záhy poté přišel další důvod k radosti - běžný školní týden se díky jarním prázdninám změnil na nevšední. 
Školní lavice jsme vyměnili za luxusní zázemí skautské základny v Jilemnici, kde jsme společně s holkami 
z 28. oddílu strávili 5 dní plných zábavy, skvělého programu a hezkých zážitků. Nechte se ještě chvíli unášet 
vzpomínkami na tyto skvělé akce, ale ne moc dlouho! Máme totiž před sebou další měsíc! 
Březen nás doslova přepadnul chladným počasím, mrazivými teplotami a občasnými sněhovými vločkami.  
Doufejme, že to bylo poslední nemilé překvapení tohoto měsíce, který s sebou jinak přináší první ohlasy jara.  
V tomto ročním období dochází k pozoruhodným změnám nejen v přírodě, ale také v našem nejbližším okolí. 
Jistě jste již zaregistrovali první sněženky, rozkvétající keře, po ránu zpívající ptáky a hřejivé paprsky 
sluníčka, které čím dál častěji prosvětlují naše dny. Jaro pomalu přichází do našich krajů, což je pro nás, 
skauty, jasným signálem pro pořádání nejrůznějších výletů do přírody. Na jeden takový se můžete těšit již 
příští sobotu! Mějte se krásně, užívejte jara a těším se na vás u dalšího vydání!  Váš Hlásínek 
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Pomalu se nám blíží letní tábor… 
A s ním i lákavé ceny,  
které můžete vyhrát, 

díky umístění v oddílovém 

BODOVÁNÍ  

Rozpis akcí na březen 
13. 3. 2019   - Dnešní družinovka 
20. 3. 2019 - Schůzka 
23. 3. 2019 
27. 3. 2019 

- 
- 

Výprava 
Schůzka 

3. 4. 2019 - Družinovka + nový Hlásínek 
6. 4. 2019 - Městská hra se střediskem Ještěd     

 Pozor! Toto místo je vyhrazeno pro 

vítěze únorového bodování!  

Přivítejte 
s oddílem 

příchod jara! 
Vyberte si 
z bohaté 

nabídky akcí 
na březen! 

Nezapomeňte si přečíst i druhou stranu Hlásínku! 
Naleznete tam důležité informace a zajímavé články!  

Jedinou oprávněnou osobou užívat tohoto 
čestného vítězného místa je…  

Gratulujeme k hezkému výsledku! 


