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Na přání uvedená fotografie: Poznáte, o koho se jedná?
(pomoc pro toho, kdo váhá: 20.3. má narozeniny)

Úvodní slovo

S novým rokem 2014 přišla teplá zima a všichni doufáme, že bude následovat i slunečné 
jaro. Probouzející se příroda, která pomalu ani nestačila usnout, nás začíná lákat k 
delším a intenzivnějším výletům. Jarní výlety zahájíme netradiční výpravou příští 
sobotu. V sobotu před Květnou nedělí (12. 4.) zveme všechny oddílové rodiny na 
společnou „procházku“. Během jara nás ale také čekají práce v klubovně, už předem 
děkujeme za účinnou pomoc. Všechny informace dáme včas vědět. Ještě připomínáme, 
abyste nepodceňovali sbírání víček, a hlavně sbírání razítek na postupu ze titulem 
šlechtice!!!
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 Péťa se už těší...

Hedvika, Pivoňka 
a hůl...

Bebe si popovídá...



BRDY

Letošní Brdy byly trochu jiné než jindy. Zima sice byla, ale bez sněhu. Sešlo se nás asi 
šest oddílů. Když jsme se dozvěděli pravidla, hned jsme vyrazili na cestu. Úkoly 
tentokrát byly jen čtyři. Samozřejmě mezi ně patřilo i poznávání. Nebylo nás mnoho, ale 
přesto jsme se umístili na třetím místě.

Markétka
A tak si milí účastníci vysloužili 20 bodů navíc za odvahu se Brd zúčastnit a 10 bodů za 
krásné třetí místo. Moc všem zúčastněným gratulujeme a doufáme, že se ani příští rok 
nenecháme zahanbit!

Vedení

Brigáda v klubovně

Milí rodičové, po delší době, letní vodní kalamitě a dlouhé zimě je třeba v klubovně provést 
rozsáhlejší práce a úklid. Jedná se především o nové vymalování. Rádi bychom Vás v tomto 
směru poprosili o pomoc. Za tímto účelem se bude konat 15. 3. v 15:00 v klubovně (před 
příchodem dětí z výpravy) schůzka rodičů, v rámci níž bychom si práce definovali, naplánovali 
a rozdělili. Prosíme tedy všechny rodiče, kteří mají alespoň trochu chuť, čas a sílu, aby se na tuto 
schůzku dostavili. Pokud by někdo rád pomohl, ale zrovna v tuto dobu nemůže, dejte nám, 
prosím, vědět a nějakou práci Vám přidělíme. Všem už teď děkujeme...

Vedení

Kosatky x Platýsowé aneb sbírání víček

Od nového roku jsme začali sbírat plastová víčka. Víčka mají prozradit, která z obou 
družin nakrmí svou mořskou potvůrku lépe. Hlavním důvodem sběru je ale pomoc 
nemocné Kristýnce získat potřebné peníze, aby se mohla naučit chodit. Proto děkujeme 
všem, kdo víčka poctivě nosíte, a prosíme, aby tato naše činnost neochabovala. 
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Přehled bodových úspěchů:

Během roku mohou děti sbírat za nejrůznější činnosti body. Nyní předkládáme bodové pořadí 
jednotlivých členů od září. Chválíme všechny, kdo chodí řádně na schůzky a na výpravy. A ti, kdo 
se třeba neumístili na předních místech, chceme povzbudit, aby se nevzdávali!!! (Pozn. Dominik, 
Markétka a Matouš přišli do našeho oddílu o něco později, členy chodící od září směle dohánějí!!!)

 
Platýsowé Kosatky

1. Ben (559)

2. Ondra (525)

3. Verča (511)

4. Tom (503)

5. Martin (501)

6. Béďa (492)

7. Kyblík (491)

8. Muffin (474)

9. Klárka M. (473)

10. Bebe (454)

11. Prokůpek S. (449)

12. Maťko (434)

13. Kurýr (426)

14. Bára (424)

15. Hedvika (405)

16. Dominik (403)

17. BukaJ (399)

18. Ledňáček (362)

19. Matouš (358)

20. Markétka (320)

Jarní květiny – poznáte, které to jsou?
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