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Slovo šéfredaktorky 
Vítejte v novém roce! Právě tato bílá směs je má 18 
(počítaje i latrínovou) a to super náhoda nemyslíte? Ale 
to hlavní v novém roce je, že BS tu s námi bude dál. 
Proto tu buďte i vy a užijte si jistě strhující četbu tohoto 
čísla.                
                                                           Vaše Šiminka                      

 

Slovo vedoucí 
Drazí! 
Ani nebudu zmiňovat, jak nehorázně rychle zmizel rok 
2017. Ale nechci si rozhodně stěžovat, jak rychle čas letí, 
protože to přece znamená, že se nenudíme a že se 
zabýváme věcmi, co nás baví. Protože jinak by se 
samozřejmě všechno táhlo jako žvýkačka. Ovšem musím 
uznat, že jak si tak pořád frčíme, tak jsem si uvědomila, 
že na některé činnosti dochází (omylem) jen jednou 
ročně. A to je kupříkladu bruslení. Doufám, že máte to 
štěstí a neřadíte se k lidem jako já, kteří vytáhnou své 
krasobruslařské botky jen jedenkrát ročně, a to zrovna 
když jdou bruslit se skautem. A kdybychom nešli, tak je 
asi nevytáhnu vůbec. Protože je spousta jiné důležitější 
práce, znáte to. Takže jsem strašně ráda, že se letos 
zase můžu těšit na výlety (kam bych jinak nešla), na 
výstavy (na které bych určitě neměla čas), do akvaparku 
(kam by se mi jinak nechtělo)… Jinými slovy se převelice 
těším, jak krom bruslí provětrám i pohorky, spacák, 
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nejteplejší super ponožky, plavky, draka, rodiče, a tak 
dál. Tak se těšte taky, bude to žůžo!!! 

Vaše Bláňa 

 

Tento měsíc se můžeme těšit na… 
3. 1.              Oddílovka           
13. 1.             Brusle, deskovky 
19.1.              Veselý pátek pro benjamínky 
27.1.              Výlety 
 

Bruslení v roce 2018   
 

Kdy: 13. 1. 2018 
Kde: Na Lesné  
Sraz: U Dělnického domu 
V kolik: v 9:00 (jedeme 
šalinou č. 9,  jede   9:18) 
Návrat : ve 12:30 (nejpozději) 
tamtéž (Dělnický dům)  
Co s sebou: brusle, pití, 
svačinu, teplé  ponožky  do bruslí, oblečení  dle počasí  
na sobě, popřípadě  i helmu u začátečníků, holky od 4-
15let  40,-korun, studenti 40,- korun po předložení  
dokladu o studiu(ISIC, nebo školské karty..), komu je více  
jak 15let a nemá  žádnou  kartičku… platí  60,-korun. 
Na všechny  se moc těším. ☺  
Kdo bude mít  nějaké  dotazy nebojte se zavolat.  
Dáda:724265565 
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Mimoňská jízda 
Přidej se k nám na mimo(ň)řádné dobrodružství 

 

Sraz: 27.1.2018 v 9:00 na staré osadě 

Návrat:27.1.2018 v 16:00 na staré osadě 

S sebou: jídlo a pití na celý den, šátek, 22 Kč (na 

jízdenku a na dobrůtku ;) ), 1 jízdenku na 15 minut 
(už pouze na zóny 100 + 101), oblečení podle 

počasí, blok a tužku 
 

Na všechny se těší Nutty (tel.: 773 458 443, email: 
bara.podlucka@gmail.com 
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 Tábor 2018 
Vaše diáře už jistě netrpělivě čekají, až prozradíme 
letošní termín tábora ☺ Takže pro ty, kdož nebyli na 
besídce: na tábor pojedeme (zcela nečekaně) prvních 
čtrnáct dnů v červenci, což je od 30. 6. do 14. 7. 2018. A 
alespoň zatím ještě zůstaneme na našem starém dobrém 
tábořišti u Kostelní Myslové. 
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Účast na akcích 
Jelikož tábor se nám začíná pomaloučku přibližovat, 
připomínáme, že i letos pro účast na táboře vyžadujeme 
kromě ukončené první třídy i určitou účast na akcích. 
Výjimky jako dlouhodobé nemoci apod. samozřejmě 
řešíme individuálně, nicméně akcí je mnohem víc, než 
stanovené minimum, proto se nemusíte bát, že když 
jednou půjdete místo výletu na babiččiny sedmdesátiny, 
tak vás nepustíme na tábor ☺  
Podmínkou pro účast na letním táboře je tedy (od 
listopadu až po tábor): 

• 12 schůzek (počítají se i oddílovky) 

• 3 jednodenní akce (kultura, Bílek, plavání,…) + 1 

jednodenní výlet 

• 2 výpravy (víkendové akce, počítají se i podzimky 

 

 

Lednoví oslavenci  
7. 1. Lemon 
24. 1. Popelka   
28. 1. David K. 
31. 1. Šimi   
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Spojovačka na závěr ☺ 
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