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Vyšel dne: 4.2.2004 
 Áhoj kluci! 
Máme tu další vydání Hlásínku a půlrok školy za sebou. Jistě se nemusíme ani ptát, jaké bylo 
vysvědčení, neboť jste byli jistě pilní a dělali radost svým rodičům i učitelům. Věříme, že 
v nadcházejícím období to bude ještě lepší. Když se podíváte do rozpisu akcí na další měsíc, zjistíte, že 
budeme jako každý rok řádit na bobech, saních a všem možném. Počasí nám sice nepřeje a sníh taje, 
ale věřme, že se děda Mráz polepší a pokryje vše znovu bílým snížkem. Nyní se mrkněte na bodování… 
Při této příležitosti se ještě jednou omlouváme za početní nesrovnalosti v minulých číslech Hlásínku! 
Budeme se snažit, aby se to již nestalo. :o) 

Bodování 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis akcí na únor 
 

  4. 2. – Schůzka (ta dnešní) 
7.-13. 2. – Jarní vícedenní výprava 

18. 2. – Schůzka – družinová [Mamut, Lišák] 
25. 2. – Schůzka 
28. 2. – Boby 
3. 3. – Schůzka (vyjde Hlásínek) 

 
Pár zajímavých, důležitých, ba i užitečných informací: 
 

 Naše tradiční jarní výprava už nám klepe na dveře a Vy se už jistě nemůžete dočkat dalších skvělých zážitků s naším 
oddílem. Jak byste mohli pochybovat. Věřte, že se jako vždy bude na co těšit! Máme tu ale pro všechny ještě několik 
důležitých věcí, na které byste neměli zapomenout. Tou první je, že se na této výpravě půjdeme pravděpodobně 
vykoupat do bazénu. Vezměte si proto s sebou plavky a vhodnou osušku!  Dále si vezměte průkaz pojištěnce, 
neboť nám na něj bude vystavena sleva. Navíc si přibalte nějaký jednoduchý netradiční kostým. Nevymýšlejte ale nic 
zbytečně složitého! Budeme se na Vás těšit a možná i někdo jiný… 

 Naposledy zde připomínáme těm, kteří ještě nezaplatili registrační příspěvky 350Kč, aby tak učinili co nejdříve. 
Děkujeme. 

 Jak jste si mohli všimnout, ačkoli je Martin ještě nováček, rozhodli jsme se ho přidělit do družiny Tučňáků. Přejeme 
Martinovi v této družince hodně zdaru. A Martine! Nezapomínej na nováčkovskou zkoušku! 

 Poslední teď už jen předběžnou informací je, že tolik očekávaný tábor proběhne v termínu 3.-23.7. 2004. O Velikonoční 
výpravě jste četli už minule. Ta bude 9.-12.4. 2004. Mějte se fajn a u příštího čísla… 

 

Mloci za leden celkem pořadí 
Lišák 17 141 1. 
Dale 18 114 2. 
Honza 2 74 10. 
Cvrček 0 42 18. 
Opic 7 77 9. 
Luňák 6 68 12.-13. 
Rak 6 54 16. 
Roxtidy 20 110 4. 
Luck 8 91 8. 
Vojta 9 61 14. 
Celkem 93 832 1. 

Bodování
za leden 
vyhrál 

 
Roxtidy 

Tučňáci za leden celkem pořadí
Mamut 6 111 3. 
Králík  14 105 5. 
Čili 0 37 19. 
Klíšťák 15 50 17. 
Beebob 3 71 11. 
Orel 15 56 15. 
Šíp 8 96 7. 
Pompo 6 98 6. 
Fík 2 68 12.-13. 
Martin 3 13 20. 
Celkem 72 705 2. 

Ahoj 


