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Vyšel dne: 1.6.2005

Ahoj kluci,  
dovoluji si Vás přivítat u desátého a posledního vydání Hlásínku. Tento Hlásínek obsahuje mimo jiné i 
spoustu informací o táboře, takže byste ho měli nechat přečíst i rodičům. Jak jsme slibovali v minulých 
Hlásíncích, tábor se již nezadržitelně blíží. Už ubíhají i poslední školní dny. Ani se nenadějete a už si 
domů ponesete závěrečné vysvědčení. A co Vás čeká potom snad není třeba připomínat: nádherné tři 
týdny strávené s oddílem. Tábor plný dobrodružství, zábavy a mnoho dalšího. Také by stálo za úvahu 
zkontrolovat své kroje. Jestli Vám na něm něco chybí, tak je to potřeba napravit. Pokud budete na kroji 
cokoliv postrádat, tak se s tím obraťte co nejdříve na Kima, který Vám potřebné věci obstará.  

Bodování 

 
K soutěži tentokrát jen velmi stručně. 100% docházky dosáhly: Dale, Klíšťák, Roxtidy a Šíp a dostávají za 
to 2 Mustangy. Šíp navíc obdrží ještě další 2 Mustangy za příspěvek do Hlásínku. 

Rozpis akcí na červen 
  1. 6. - Schůzka - překvapivě ta dnešní  
4. 6. - Rádcovská výprava 
8. 6. - Schůzka – družinová (Beebob, Cvrček) 

15. 6. - Schůzka 
18. 6. - Roverská výprava 
22. 6. - Schůzka – družinová (Dale, Honza) 

24.-26. 6. - Pracovní četa 
        29. 6. - Schůzka + vybírání kufrů – od 17 je samozřejmě schůzka 

2.-22. 7. - Tábor 2005 

Tábor 2005 
Termín: sobota 2.7.2005 - pátek 22.7.2005. 
Odvoz kufrů: Ve středu 29.6.2005 od 1700 v klubovně v Hanychově budeme vybírat kufry, které povezeme na tábor nákladním 
autem. Do kufru si zabalíte pokud možno co nejvíce věcí, neboť vše ostatní si ponesete na zádech. 
Odjezd: V sobotu 2.7.2005 v 900 z nádraží ČSAD. 
Návrat: V pátek 22.7.2005 bude plánovaný příjezd do Liberce kolem 1545  k naší klubovně v Hanychově. Kufry si  bude 
možné vyzvednout okamžitě po příjezdu tamtéž. Zároveň tímto žádám, aby rodiče nezajížděli auty přímo až ke klubovně, neboť 
jinak tam neprojede ani nákladní auto s kufry. Zastavte, prosím, někde v okolní ulici a pak si pro svou ratolest dojděte pěšky. 
Placení: Cena tábora je 2935,- 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 
605 701 503. 

Mloci za květen celkem pořadí 

Dale 41 203 7. 
Klíšťák 41 162 11. 
Cvrček 29 136 13.-
Opic 32 239 3. 
Luňák 36 235 4. 
Rak 22 174 9. 
Luck 0 136 13.-
Kája 22 132 15. 
Celkem 223 1417 2. 

Tučňáci za 
květen celkem pořadí

Honza 28 155 12. 
Roxtidy 49 310 1. 
Beebob 21 187 8. 
Šíp 48 299 2. 
Pompo 22 206 6. 
Kryštof 33 214 5. 
Marek 27 163 10. 
Celkem 228 1534 1. 

 
Vítězem 

bodování za 
měsíc květen se 

stal 
 

Roxtidy 

 
Příspěvek do Hlásínku 

Rozpočítadlo (Šíp) 
 

Ene, bene, elká, 
je ta řeka velká, 
ene, bene, uk, 

koupe se tam kluk, 
ene bene kukačka, 

ty musíš jít z kolečka. 


