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Vyšel dne: 4.6.2004
 Ahoj kluci,  
vítám vás u posledního Hlásínku v tomto školním roce. Je to až neuvěřitelné, jak nám ten rok utekl. Tábor skončil, přišel 
podzim a škola, strávili jsme spolu hezké chvíle ve Světlé, přišla zima a krajina upadla v zimní spánek nádherně jsme si užili 
Vánoce na Mariánských boudách, tolik dárků jsme si dali. Dobruška, ta malá víska u Hradce Králové a týden pohody, kapky 
se válely po zemi, když jsme chodili po okolí Bozkovských jeskyní, a co bude dál? Nemusím prozrazovat to, co je každému 
jasné. Tři týdny s kamarády v přírodě. Každý se na tábor těší, někteří i celý rok. Ale nyní máme před sebou ještě měsíc školy, 
tak se s úsilím vrhněme do posledních písemek, ať nám ta naše vysvědčení nekazí špatná známka. Vzhledem k tomu, že tento 
Hlásínek obsahuje mnoho důležitých informací o táboře, dejte ho přečíst i rodičům. A kdo ještě nepřinesl přihlášku, nechť tak 
učiní co nejdříve, jinak budeme zlí. Připomínáme, že se 16.6 2004 od 19:45 v naší klubovně uskuteční rodičovská schůzka. 

 Bodování 

ozpis akcí na červen 
  2. 6. - Schůzka – družinová - překvapivě ta dnešní (Králík, Dale) 
5. 6. - Výprava – Safari 
9. 6. - Schůzka 

16. 6. - Schůzka 
19. 6. - Roverská výprava 
23. 6. - Schůzka – družinová (Mamut, Lišák) 

25.-27. 6. - Pracovní četa 
        30. 6. - Schůzka (kufry) 

3.-23. 7. - Tábor 2004 

Tábor 2004 
ermín: sobota 3.7.2004 - pátek 23.7.2004. 
dvoz kufrů: Ve středu 30.6.2004 od 1700 v klubovně v Hanychově budeme vybírat kufry, které povezeme na tábor nákladním 

utem. Do kufru si zabalíte pokud možno co nejvíce věcí, neboť vše ostatní si ponesete na zádech. 
djezd: V sobotu 3.7.2004 v 900 z nádraží ČSAD. 
ávrat: V pátek 23.7.2004 bude plánovaný příjezd do Liberce kolem 1545  k naší klubovně v Hanychově. Kufry si  bude možné 
yzvednout okamžitě po příjezdu tamtéž. Zároveň tímto žádám, aby rodiče nezajížděli auty přímo až ke klubovně, neboť jinak tam 
eprojede ani nákladní auto s kufry. Zastavte, prosím, někde v okolní ulici a pak si pro svou ratolest dojděte pěšky. 

Placení: Cena tábora je 2635,- Kč. V případě, že jste ještě částku nezaplatili, je potřeba ji zaplatit co možná nejdříve, a to buď 
složenkou na poště, nebo převodem z účtu a nebo přímým složením peněz v Komerční bance. 
Číslo účtu je: 39533461/0100. Variabilní symbol má každý udaný na své přihlášce. IČO je 46749896. 
Dotazy: V případě, že budete mít jakékoliv dotazy ohledně tábora, tak zavolejte Zipovi – Ondřej Petrovský na telefonní číslo 
485 103 243, nebo lépe 605 701 503. 

 
 

Mloci za 
květen celkem pořadí 

Lišák 39 276 1. 
Dale 42 244 3. 
Honza 39 141 13. 
Cvrček 22 123 16. 
Opic 42 218 5. 
Luňák 19 148 12. 
Rak 34 168 10. 
Roxtidy 38 252 2. 
Luck 3 177 9. 
Celkem 278 1747 1. 

Tučňáci za 
květen celkem pořadí

Mamut 18 200 7. 
Králík  37 216 6. 
Klíšťák 21 151 11. 
Beebob 26 140 14. 
Orel 26 137 15. 
Šíp 35 238 4. 
Pompo 27 193 8. 
Martin 3 58 18. 
Tomáš 36 99 17. 
Celkem 229 1432 2. 

 
Vítězi bodování 
za měsíc květen 

se stali 
 

Dale a Opic 


