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Vítám Vás 
zima skončila a nastalo jedno z nejhezčích ročních období, a to jaro. Začíná svítit sluníčko a i
teploty jsou už o něco příznivější. Výpravám na lyže už asi letos odzvonilo, ale to není zdaleka důvod
pro to, abyste své lyže zahodili. Určitě se Vám budou hodit na příští zimu, kdy proběhne opět
několik lyžařských výprav. Školní rok se už pomalu dostává do finální fáze, a tak nebude trvat
dlouho a můžeme se těšit na letní prázdniny a na nádherné 3 týdny tábora, který se bude konat
jako obvykle ve Vápně. A jak se pohnulo bodování za minulý měsíc? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6. 4. - Schůzka, na které zrovna jste 
9. 4. - Výprava 

13. 4. - Schůzka – družinová (Honza + Dale) 
20. 4. - Schůzka 
23. 4. - Výprava 
27. 4. - Schůzka – družinová (Beebob + Klíšťák) 
4. 5. - Schůzka – příprava na Svojsíkáč 
7. 5. - Výprava – lezení 
8. 5. - Svojsíkáč 

 
 Pomalu se nám blíží letní prázdniny a s tím i tábor, který se letos uskuteční v termínu 
2.-22.7. Tak jako v roce minulém, i letos pojedeme na naši louku do Vápna, kterou 
budeme sdílet společně s holkami z našeho střediska. Termín předtáborové schůzky pro 
rodiče byl stanoven na 15.6.2005 od 19 hodin v klubovně. Této schůzky, by se pokud 
možno, měli zúčastnit hlavně rodiče nováčků, ale i ostatní rodiče budou vítáni. V 
příštím Hlásínku naleznete přihlášku na tábor a další důležité informace o něm. 

 Začátkem května proběhne Svojsíkův závod. Letošní ročník je postupový, takže se 
snažte oprášit staré znalosti a sestavit závodní družstvo, ať to všem natřeme na plné 
čáře minimálně tak jako v minulém postupovém ročníku.   
 

 

Tučňáci za březen celkem pořad
Honza 29 96 14. 
Roxtidy 34 233 1. 
Beebob 18 148 7. 
Šíp 37 222 2. 
Pompo 28 165 5. 
Kryštof 31 155 6. 
Marek 27 120 11. 
Celkem 204 1139 1. 

Mloci za březen celkem pořadí 
Dale 43 134 9. 
Klíšťák 3 111 12. 
Cvrček 21 90 15. 
Opic 31 183 3. 
Luňák 25 172 4. 
Rak 22 136 8. 
Luck 18 126 10. 
Kája 26 98 13. 
Celkem 189 1050 2. 

Bodování za 
březen 
vyhrál 

 

Dale 

  
Rozdíl mezi prvními dvěma místy a zbytkem se zvýšil na 
40 Mustangů, a tak to vypadá, že bodování za rok vyhraje 
buď Roxtidy nebo Šíp, ale nezoufejte! Na táboře se dá 
posbírat dost Mustangů na to, aby mohl na celkové 
vítězství dosáhnout téměř kdokoliv. Chce to jen umět 
prodat své znalosti a dovednosti. Vypadá to, že se rádci 
pomalu snaží dostihnout zbytek. Honza je na tom stále 
prachbídně, ale Dale vyhrál bodování za březen a je vidět, 
že to myslí opravdu vážně. Ale i přes všechny tyto snahy 
není 9. místo pro rádce nic moc. 
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