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Salut garçons, 
UŽ JE TO TADY!!! Vychází další číslo Hlásínku. Je to neuvěřitelné. Rok uběhl jako voda a do tábora 
nám zbývají necelé dva měsíce. Všichni se zajisté těšíte stejně jako já. Nějaké ty informace o táboře 
se dozvíte na druhé straně Hlásínku, tak jim prosím vjenujte dostatečnou pozornost.  

Bodování 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bodování se nám pomalu vyjasňuje. Lišák si stále udržuje svůj 20-ti Mustangový náskok. A
nevypadá to, že by ho mohl do konce roku někdo ohrozit. Na táboře bude však spousta možností. Je
tu ale boj o druhé a třetí a čtvrté místo. Asi nebude do poslední chvíle jasné, kdo tato místa vyhraje, a
proto doufáme, že to vyhrají ti nejlepší.  

 
 
   Jak již bylo řečeno na schůzce, do této výpravy máte poslední možnost na to, abyste vymysleli nějaké
návrhy na druhou stranu Hlásínku. Ty pilnější to už udělali doma. Zbytek to snad stihne na výpravě,
když zrovna nebudete zrovna lézt nebo slaňovat. Myslíme, že 5 Mustangů je dostatečnou motivací pro
to, abyste se pokusili zúčastnit se této soutěže.  
   Tento měsíc jsme měli to potěšení rozdat celkem 24 Mustangů za 100% docházku. Těší nás, že tolik
lidí má 100%-ní docházku, ale neusínejte na vavřínech. Pokud se chcete utkat s ostatními o první
místo, nezbývá Vám než udržet 100%-ní docházku po celých 10 měsíců a to se povede jen málokomu.
Tímto bychom chtěli pochválit Tomáše, který od doby, kdy nastoupil do tohoto oddílu nezmeškal ani
jednu schůzku nebo výpravu. V bodování už pomalu dostihuje ostatní. A to je tu jen 2 měsíce. 
   Další soutěž o 3 Mustangy – v tomto Hlásínku je celkem 5 chyb. Komu se podaří tyto chyby najít, ať
je okamžitě odevzdá Akelovi nejpozději do schůzky 26.5. Stačí když naleznete alespoň nějaké chyby,
ale bude to za menší počet Mustangů. 

Rozpis akcí na květen 
  1. 5. - Výprava – lezení  
5. 5. - Schůzka 
8. 5. - Svojsíkáč 

12. 5. - Schůzka – družinová (Honza, Klíšťák) 
19. 5. - Schůzka 

21.-23. 5. - Vícedenní výprava  
26. 5. - Schůzka 
2. 6. - Schůzka – družinová (Dále, Králík)  
5. 6. - Výprava - Safari 
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Mloci za 
duben celkem pořadí 

Lišák 40 237 1. 
Dale 38 202 4. 
Honza 3 102 15. 
Cvrček 19 101 16. 
Opic 41 176 7. 
Luňák 29 129 12. 
Rak 33 134 10. 
Roxtidy 36 214 2. 
Luck 26 174 8. 
Vojta 0 75 17. 
Celkem 265 1544 1. 

Vítězem 
bodování 

za duben se 
stává 
Opic 

Tučňáci za 
duben celkem pořadí

Mamut 27 182 5. 
Králík  33 179 6. 
Klíšťák 29 130 11. 
Beebob 25 114 13. 
Orel 9 111 14. 
Šíp 35 203 3. 
Pompo 20 166 9. 
Martin 15 55 19. 
Tomáš 37 63 18. 
Celkem 230 1203 2. 


