
Monitor na únor 

2018 
 

Ahoj Hanačáci, máme tu únor, nejkratší měsíc v tomto roce a hned začnu malou 

básní o únoru. 

Únor bývá v roce druhý 

nosí mrazu, větru dost. 

V únoru se snížek sype 

hlavně dětem pro radost. 

 

Máme za sebou první pololetí a snad dopadlo podle vašich představ. Čekají nás 

dvě běžkařské výpravy a to na Lipku a druhá na Petrášku. Přeju vám štěstí do 

druhého pololetí a bez zbytečného zdržování se pojďme podívat, co nás čeká v 

tomto měsíci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narozeniny a svátky: 

  

Prvním oslavencem v tomto měsíci bude 

náš kamarád Gůdy. Své osmé narozeniny 

oslaví 16.února.  

 

Svátek 27. února slaví Alexandr, neboli 

Saša.  

 

Klukům přejeme všechno nejlepší! 

 

Program na únor: 
 

 

Středa 7. 2.                            Šifra mistra Ha-Nace                                    Ema        
 

Stařičký mistr Ha-Nace (v originále ハネース) je autorem velmi vzácné a dosud 

nerozluštěné šifry. Podle legendy se to podaří jen tomu, kdo má Ha-Naci v krvi. 

Podaří se tajemství šifry konečně prolomit? 

 

Kdy a kde: 16:00-18:00, loděnice 

Vybavení: obvyklé 

 

Víkend 10. - 11. 2.                           Volno                                                        Vy 

 

Středa 14. 2.                              Schůzka zrušena                                           Vy 
 

Protože má tento den Moty s Kapsym maturitní ples a Ema musí být dlouho v práci, 

tato schůzka nebude. 

 

Víkend 17. - 18. 2.             Výprava na Zlatou Korunu                       E+K+M 
 

Kdo věčnou slávu a bohatství hledá, 

kdo se jen tak nebojí, 

nechť na Korunu se vydá, 

může získat obojí. 

Sraz: 15:55 na vlakáči 

Návrat: 15:40 tamtéž 

Vybavení: přezuvky, obvyklé vybávko, páteční večeře, teplé oblečení, kostým na 

dlouhodobku 

Cena: 400Kč 

 



Středa 21. 2.                                   Japonsko                                              Moty 
 

Daleko na východě je krásná země plná dobrodružství... pojďte do jejich tajů 

nahlédnout. 

 

Kdy a kde: 16:00 – 18:00, loděnice 

Vybavení: obvyklé 

 

Víkend 24. - 25. 2.                           Volno                                                        Vy 
 

Středa 28. 2                               Sever proti Jihu                                     Barack  
 

Vypukla válka mezi Severem a Jihem, chceš se stát vojákem Unie nebo Konfederace? 

Pokud si myslíte, že jste neohrožení, je tato schůzka pro vás. 

 

 
Kdy a kde: 16:00 – 18:00, loděnice 

Vybavení: obvyklé 

 

 

Víkend 3. - 4. 3.                                 Volno                                                      Vy 

 

Středa 7. 3.                           Sportování všeho druhu                              Kapsy 
 

Jistě jste si všimli, že za loděnicí nám vyrostlo krásné nové hřiště. A my ho pořádně 

otestujeme všemi možnými (i nemožnými) hrami a sporty. 

 

 

Kdy a kde: 16:00-18:00, loděnice 

Vybavení: obvyklé + teplé sportovní oblečení 

 

 

A co dál v roce 2018? 
 

2.-4.3. Výprava     18.5.-20.5. Dračí lodě na Lipně 

29.3.-1.4. Velikonoční výprava   20.6. T-Mobile Olympijský běh 

14.-15.4. Výprava     15.9. Hanman - 10.ročník 

28.4. Jarní splutí Malše    13.10. Krumlovský vodácký maraton 

4.-6.5. Výprava     23.11. Noční výsadek 

 



Další informace: 
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,…) 

Kontakty: 
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 

 

 

Autor: Barack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          


