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Čus lidi, 
je tu květen a tábor se nám už nezadržitelně blíží. Doufám, že se na něj těšíte stejně jako já. :-))
Tento měsíc nás čeká srovnání sil s ostatními oddíly našeho okresu ve Svojsíkově závodě. Tak to
hlavně vyhrajte, ať ukážeme, co v nás je! O dva týdny později nás čeká vícedenní výprava. A kam
pojedeme? No, nechte se překvapit, ale určitě to bude stát za to, takže si to nenechte ujít. A kolik
Mustangů přibylo na Vašich „účtech“? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. 5. - Schůzka – příprava na Svojsíkáč 
7. 5. - Výprava – lezení 
8. 5. - Svojsíkáč 

11. 5. - Schůzka  
18. 5. - Schůzka – družinová (Honza, Dale) 

20-22. 5. - Vícedenní výprava 
25. 5. - Schůzka 
1. 6. - Schůzka, na které vyjde táborové číslo Hlásínku 

 
Asi by Vás zajímalo, jakou osobnost jste měli uhodnout v soutěži z minulého Hlásínku. 
Nebyl to nikdo jiný než Tomáš Garique Masaryk. Jediný, kdo tuto významnou osobnost 
našich dějin odhalil, byl Šíp a náleží mu za to odměna 2 Mustangy. Šíp byl také jediný, 
kdo přispěl do Hlásínku a získá za to rovněž 2 Mustangy. V měsíci dubnu byla Vaše 
docházka výborná, a proto se mnohým z Vás podařilo dosáhnout 100%-ní docházky. 
Jmenovitě to je Dale, Opic, Luňák, Honza, Šíp a Kryštof. Každý z nich si tak zasloužil 2 
Mustangy. A co bude Vaším úkolem pro příští měsíc? Soutěž v tomto Hlásínku asi těžko 
najdete, protože zadání se objeví v pátek na internetu v naší knize návštěv. Bude se hrát 
o 3 Mustangy, takže navštivte naši oddílovou stránku a zúčastněte se této soutěže. 
Odpovídat můžete do schůzky 25.5.2005. 
 

 
 

Tučňáci za duben celkem pořadí
Honza 31 127 12. 
Roxtidy 28 261 1. 
Beebob 18 166 7. 
Šíp 29 251 2. 
Pompo 19 184 5. 
Kryštof 26 181 6. 
Marek 16 136 10.-11. 
Celkem 167 1306 1. 

Mloci za duben celkem pořadí 
Dale 28 162 8. 
Klíšťák 10 121 13. 
Cvrček 17 107 15. 
Opic 24 207 3. 
Luňák 27 199 4. 
Rak 16 152 9. 
Luck 10 136 10.-11. 
Kája 12 110 14. 
Celkem 144 1194 2. 

Bodování 
za duben 

vyhrál 
 

HONZA 

V bodování se toho moc nezměnilo. Zbývají už pouhé 2 měsíce, a tak je potřeba zabrat, protože nen
ještě všem dnům konec a za měsíc může bodování vypadat úplně jinak. O první dvě místa stá
bojuje Roxtidy a Šíp. Zajímavé je, že se v květnu podařilo konečně všem překonat 100-Mustangovo
hranici. Povedlo se to i Honzovi, který bodování za tento měsíc dokonce i vyhrál. Vlastně celkově s
zlepšila docházka rádců. Povedlo se oběma z nich dosáhnout 100%-ní docházky. A to se nedě
každý den. 
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