
 

Teď něco málo k bodování…no zkrátk
na plné čáře vyhrál Luck. Jeho násko
skoro neuvěřitelný. Od Hlásínka dost
čestné uznání.Nicméně o druhé, třetí 
čtvrté místo bude ještě boj.Rozhoduje
pár Mustangů!  

Nazdar! 
Máme tu červen a s ním i poslední číslo Hlásínku v tomto roce. Už za necelý měsíc bu
všichni na táboře, kde si společně užijeme spoustu legrace, zábavy a mnoho dalšího. S červn
číslem se vám dostává do rukou i příloha, ve které naleznete všechny informace týkající se tá
V květnu jsme úspěšně pronikli až k hradu čaroděje Theomora, kterého jsme nakonec „posl
kytek“. Není to skvělé?  Teď už to nějak vydržte ve škole, přežijte vysvědčení a pak hu
táb OJEDE JE ŽLUKLÝ MÁSLO!!! 

áří! VBu áš Hlásínek! 

IInnffoossttáánneekk  
 

• Ke konci června je naplánovaná pracovní četa. Ideální 
by bylo, kdyby se nás na této výpravě sešlo co nejvíce, 
protože čím víc toho uděláme, tím víc času bude na 
táboře. 

• Na schůzku 25.6.2008 si každý přinese zabalený kufr!  
• Ti z vás, kteří ještě neodevzdali přihlášku na tábor, 

potvrzení o zdravotním stavu a potvrzení od doktora, 
nechť tak učiní co nejdříve! 

• Všechny informace týkající se tábora včetně seznamu 
věcí naleznete v příloze pro toto číslo Hlásínku . 

• Připomínáme, že 18.6.2008 proběhne od 19:00 v naší 
klubovně schůzka pro rodiče.  
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Vyšel dne: 4.6.2008 
a ho 
k je 
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Mloci za květen celkem pořadí  
uck 52 449 1. 
uňák 2 134 8. 
hip 10 135 7. 
ak 0 90 10. 
et 17 289 3. 
avid 41 176 6. 
elkem 122 1336 1.  
Tučňáci za květen celkem pořadí  
Kája 27 208 5. 
Šíp 54 292 2. 
Kryton 35 271 4. 
Pompo 2 132 9. 
Holly 0 39 11. 
Celkem 118 942 2.
o  KDO NEPr!!! A TEN
u se na vás těšit v zd
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BBooddoo
RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  ččeerrvveenn  
.6.2008 - Schůzka – příprava na cestu do Persie 
.6.2008 - Výprava 
.6.2008 - Schůzka 
.6.2008 - Družinovka (Kryton) + Rodičovská schůzka 
.6.2008 - Pracovní četa 
.6.2008 - Schůzka – kufry! 
.-18.07  Tábor 
Ship


