
Vánoce již skončily a tím pádem je tu nový oddílový rok. Snad nám bude počasí 

přát a namísto deštivého počasí se dočkáme i sněhové nadílky. Pokud by se tak 

stalo, mohly by se naplno rozběhnout tradiční sněhové radovánky, jako stavění 

sněhuláků, bobování a sáňkování, bruslení a mnoho dalšího. Pevně doufáme, že 

i na schůzkách a výpravách Hanace bude nějaký ten sníh, abychom si taky 

pořádně zařádili!  

 

 

 



 

Středa 10. 1.    Hypochondři               Kapsy 

Nemoci, nemocnice, léky, doktoři. jsou lidé, kteří se kolem těchto slov motají docela často. My 

to však pojmeme formou her a zábavy. Rozhodně se vyplatí dorazit! 

Kdy a kde: 16:00-18:00, loděnice 

Vybavení: obvyklé  

Víkend 13. – 14. 1.   Volno                      Vy 

Středa 17. 1.    Star Wars             Barack 

Kultovní filmová série hvězdné války, to zná snad každý. Ten, kdo ne, by si měl před schůzkou 

aspoň 1 díl pustit, aby věděl, o čem je řeč. A mám pro vás ještě jeden skvělý důvod proč 

dorazit. Jedná se totiž o první schůzku pod taktovkou Baracka! 

Kdy a kde: 16:00-18:00, loděnice 

Vybavení: obvyklé  

Víkend 19. – 21. 1.   Výprava na Rachačky             Vedení 

Král Artuš opět zavětřil cosi tajemného a zřejmě hodně vzácného a Vám, milí poddaní, nabízí 

možnost zazářit- vydejte se s ním na tuto pouť a pomozte mu získat poklad a štědře se Vám 

odmění… 

Sraz: v pátek 15:25 v Mercury u Datartu (autobus nám jede 15:45 z nástupiště 14) 

Návrat: 14:38 tamtéž 

Vybavení: spacák, přezuvky, ešus s příborem, vhodné oblečení, místo v batohu na společné 

jídlo, páteční večeři, obvyklé vybávko 

Cena: 400Kč 

Středa 24. 1.    Plovárna               Kapsy 

Plavu si, ani nevím jak, vždyť nemám prsa, nemám znak, mám jen hlavu plnou ideálů. 

Tak co, uvidíme se na plovce? 

Kdy a kde: sraz 15:45 před plovárnou na sokolském ostrově, konec 18:00 tamtéž 

Vybavení: plavky, ručník, mýdlo, peníze na vstup (děti do 10let 55Kč, starší 80Kč) 

 

Víkend 27. – 28. 1.   Volno                      Vy 

 

 



Středa 31. 1.    Hry v průřezu staletími   Kapsy+Ema 

Zajímá vás, jak si hrály děti v pravěku? Nebo ve starověku či středověku? Hry, které se hrály 

v těchto dobách, zakusíte pouze a jen na této schůzce. 

Kdy a kde: 16:00-18:00, loděnice 

Vybavení: obvyklé  

Víkend 3. – 4. 2.   Běžkaření na Lipce             . 

Každoroční běžkařská akce na Lipce. Všichni Hanačáci, kamarádi, rodiče a sourozenci jsou 

zváni. Proto vytáhněte běžky a vyrazte s námi na tuto nezapomenutelnou akci na Šumavě. 

Odjíždět se bude v sobotu ráno a návrat bude v neděli odpoledne. Všechny ostatní informace 

se brzy objeví na oddílovém webu. 

víkend 29.3.-1.4. Velikonoční výprava 

víkend 18.-20.5. Dračí lodě na Lipně 

Ale to rozhodně není všechno! Brzy se na oddílovém webu objeví kalendář všech výprav a 

oddílových akcí na 2. pololetí. 

 

Obvyklé vybavení na schůzky: pití, papír + tužka , šátek , hodinky , uzlovačka , baterka (nejlépe 

čelovka), vhodné sportovní oblečení  

Svou absenci na schůzkách a výpravách omlouvejte Emě (stačí sms nebo zpráva na mail). V případě 

schůzky se stačí ozvat do jejího začátku, u výprav co nejdřív, ideálně hned na předcházející středeční 

schůzce, nejpozději však 24 h před srazem (nebo klidně měsíc předem, když už víte, jak to s vámi 

bude). Zprávu od Vás potřebujeme vždy, ať už jedete nebo ne. Je to kvůli tomu, abychom zajistili 

organizační věci (jídlo, vybavení na hry,…)  

  

Ema: Šárka Pfefferová, 728 821 333, pfefferovasarka@email.cz  

Kapsy: Jakub Konečný, 732 373 596, kubi99@seznam.cz  

Moty: Michaela Jurková, 720 459 569, michaela.jurkova@seznam.cz 

 

          Šéfredaktor: Kapsy 
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