
 

Něco málo k bodov
Na prvním místě se (prozatím) drží s 

ůže změnit Soptík, kte
o není to skvělé? Ved
měsíci poněkud za

ž plyne, že by se mělo z
říkladem. Netovi, Ma
zřejmě patří velká 
ni dostali v tomto m
tangů.  
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Vyšel dne: 1.4.2009 
Nazdar, 
vítám vás všechny při čtení tohoto „aprílového“ čísla Hlásínku. Konečně se snad už dočkáme 
počasí a teplot, které se alespoň trochu podobají jaru a ne zimě jako na Sibiři. Doufám, že jste 
unikli všem nástrahám tohoto dne, který je jako obvykle dnem nejapných žertíků a možnosti 
z někoho si „vystřelit“. Pevně věřím, že jste této šance využili a že každá vaše oběť byla rudá až 
za ušima. V dubnu nás čeká poměrně dost akcí, které určitě budou stát za účast. V první řadě 
bych se chtěl zmínit o Velikonoční výpravě, která bude jako každý rok společnou akcí pro 
všechny oddíly našeho střediska. V info-stanu tohoto čísla Hlásínku se nachází mnoho 
důležitých informací, které by bylo vhodné si přečíst a dát také k nahlédnutí svým rodičům ☺. 
Nyní se pusťte do čtení a již teď se na vás opět těší váš nepřekonatelný časopis... 

Hlásínek 
Mloci za březen celkem pořadí  
uck 12 258 3.  
uňák 12 113 16. 
hip 31 144 13. 
ak 0 50 18.  
et 46 218 9 
ilip 21 179 11.  
arvin 44 235 5.-6. 
ornádo  29 114 15. 
optík 32 285 2.  
avid 16 49 19.  
evhart 18 203 10. 
urikán 0 15 20.  

elkem 261 1848 1.  
ání 
Tučňáci za březen celkem pořadí  
Kája 9 235 5.-6. 
Šíp 16 335 1.  
Kryton 9 224 8. 
Pompo 0 118 14. 
Jakub 41 226 7. 
Rychlík  6 107 17. 
Blesk 20 239 4. 
Gepard 22 159 12.  
elkem 123 1647 2.  
BBooddoovváánn
přehledem 
rý obsadil 
ení družin 
nedbávalo 
lepšit a jít 
rvinovi a 
gratulace, 
ěsíci přes 
Šíp, což ještě m
druhé místo... N
však v tomto 
docházku z čeho
své družince p
Jakubovi samo
jelikož se všich
hranici 40ti Mus

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  dduubbeenn  
.2009 - Družinovka (Luck + Kája) 
.2009 - Schůzka 
4.2009 - Velikonoční výprava 
4.2009 - Schůzka 
.2009 - Družinovka (Šíp + Luňák) 
.2009 - Výprava 
.2009 - Schůzka 
.2009 - Schůzka + něco navíc ☺ 


