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Ahoj kluci, 
březen si pro nás připravil hned několik akcí, na které budeme určitě dlouho vzpomínat – jarní 
výprava do zasněženého Harrachova a velikonoční výprava, která nás zavedla do sokolovny v Jirkově 
u Železného Brodu. Zde jsme společně s ostatními oddíly v našem středisku úspěšně podnikli cestu 
po Amazonii a změřili své síly v hudební soutěži Mustang Road Show (MRŠ). I přes veškerou snahu 
jsme se bohužel umístili na posledním, třetím, místě. Ale není přeci důležité zvítězit, ale zúčastnit se! 
A proto bych chtěl velice poděkovat těm, kteří se nebáli a bojovali jako lvi za celý oddíl – konkrétně 
Bizonovi, Grizzlymu, Honzovi, Jendovi a Markovi. Avšak nesmím zapomenout ani na ty, kteří se 
aktivně účastnili příprav na dvou předcházejících schůzkách. Pevně věřím, že v příštím ročníku MŘŠ 
budeme opět sklízet samé úspěchy! Chce to jen více píle, lepší nácvik a hlavně početnější skupinu na 
samotném vystoupení. V dubnu nás čekají dvě jednodenní výpravy – doufejme, že už se počasí 
konečně umoudří a my budeme moci nechat zimní bundu ve skříni, užívat si jarních teplot a 
hřejivého sluníčka. Kéž by tomu tak bylo co nejdříve! Na druhou stranu – my se přece jen tak něčeho 
nezalekneme – počasí, nepočasí. Velkou pozornost určitě věnujte bodování, ve kterém březnový vítr 
nadělal opravdovou paseku - pořádně zahýbal s pořadím a společně s ním přiletěla i slušná hromada 
Mustangů, které někteří z vás dokázali lapit svou aktivní účastí na akcích. Konkrétně se jedná 
především o Bizona, kterému za březen patří opravdové uznání a gratulace!   

Mějte se fajn a budu se na vás těšit v příštím vydání časopisu…

Hlásínek

Tučňáci za březen celkem pořadí
 Net 38 209 9.
Gepard 44 283 4.
 Levhart 44 167 11.
 Marek 68 165 13.
 Vašek 0 93 18.
 Orel 38 161 15
 Diablo 3 166 12.
Grizzly 56 313 2.
 Piškot 52 236 6.
 Celkem 343 1837 2.

Mloci za březen celkem pořadí
 Blesk 3 121 17.
 Marvin 55 240 5.
 Soptík 60 233 7.
 Bart 0 146 16.
 Bizon 80 288 3.
 Petr 20 211 8.
 Honza 30 164 14.
 Jenda 56 342 1.
 Sokol 48 181 10.
Pepa 18 63 19.
 Celkem 370 2022 1.

RRoozzppiiss aakkccíí nnaa dduubbeenn
        3.4.2013 - Družinovka (ta dnešní)

       10.4.2013 - Schůzka
    13.4.2013 - Výprava

     17.4.2013 - Schůzka
     24.4.2013 - Družinovka (Net + Gepard)

     27.4.2013
      8.5.2013

- Výprava
Schůzka + Hlásínek

Co přinesl 
březen v 

bodování?

Úžasných

80 Mustangů
si za březen odnáší…

Bizon




