
 

Ehoj! 
V minulém čísle Hlásínku jsem psal, že bude duben o něco pestřejší, co se 
týče výprav, než březen. Teď musím napsat, že to ještě nic nebylo oproti 
květnu. Čeká nás hned několik významných akcí. Jednu například povedou 
jen rádci a podrádci, z vedení se na výpravě stanou bobánci. Hned den na to 
se budeme účastnit střediskové hudební soutěže – MRŠe (Mustang Road 
Show), na kterou dopředu nacvičíme pár písní. Pak tam přijdeme, porazíme 
jedničku i holky, vezmeme hlavní cenu a bude. První květnová výprava už 
proběhla, byla to výprava horolezecká. Zdolali jsme kousek nad Oldřichovem 
Sněhuláka a Gorilu. Kdo nepřijel, může jen litovat, protože to stálo za to. Tak 
si užijte prosluněný květen a těšte se na příští, poslední – již táborové – číslo 
Hlásínku. 
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Tak konečně došlo ke zvratu na čele tabulky! Opina 
vyhrál měsíční bodování a to mu zajistilo vedení 
v bodování necelé dva měsíce před koncem školního 
roku. Zajímavě se však vyvinula celá první pětice. 
Klíšťák spadl z třetího místa na páté a před ním se 
usídlili Šíp a Kryštof. Obdiv si zaslouží Kuba 2, který 
přestože je úplný nováček, skončil v dubnu na 
arádním čtvrtém místě. p 

Rozpis akcí na květen: 
3.5. - Družinovka – právě dnes 
8.5. - Výprava zrušena 

10.5. - Schůzka 
13.5. - Rádcovská výprava 
14.5. - Výprava – Mustang Road Show 
17.5. - Schůzka 
24.5. - Družinovka (Roxtidy, Cvrček) 

26.-28.5. - Vícedenní výprava 
31.5. - Schůzka 
7.6. - Družinovka (Klíšťák, Šíp) 

Informace: 
• Duben je, jak jste si už jistě všimli, napěchovaný oddílovými akcemi,

poměrně významné. Další výprava je rádcovská, takže ji připravují a 
rádci a podrádci. 14.5. nás čeká MRŠ – Mustang Road Show, kde se
oddíly v rámci střediska v hudební soutěži. 

http://27.skauti.cz 
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Vyšel dne: 3.5.2006 
Mloci za duben celkem pořadí  
vrček  58  290 9. 
íp  75  474 3. 
pic  76  510 1. 
ak  12  210 13.   
uňák  58  281 10. 
ája  4  248 11. 
ukáš  0  208 14. 
elkem  283  2221 2.  
Tučňáci za duben celkem pořadí  
 Roxtidy  61  507 2. 
 Klíšťák  38  440 5. 
 Beebob  47  347 8. 
 Luck  57  408 7. 
 Pompo  54  432 6. 
 Kryštof  73  457 4. 
 Marek  37  232 12. 
 Celkem  367  2456 1.  
Nováčci za duben celkem pořadí  
 Kuba 1  31  161 15. 
 Kuba 2  67  67 16.  
 Marek 2  4  10 17. 
 Celkem  102  238   
 z nichž některé jsou 
také povedou jenom 
 utkáme s ostatními 


