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Ahoj kluci,
všechno kolem nás nádherně rozkvetlo, sníh už se nedrží ani na horách, pomlázka dávno usychá 
(nebo si ji někdo z vás zasadil?) a sluníčko si pomalu ale jistě probíjí cestu skrze pochmurné mraky. 
Měsíc květen je tu! A s ním přichází i spousta nových možností, kam společně vyrazit a užít si o to 
více legrace! Abychom netroškařili, připravili jsme pro vás na květen tři výpravy, z toho jedna bude 
dokonce vícedenní. A nutno podotknout, že kdo se s námi chystá vyrazit na tábor, tak by na 
vícedenní výpravě neměl chybět. Bude totiž trošilinku netradiční. Ale více až na samotné akci. ☺
Také se již můžeme pomalu začít těšit na největší akci tohoto roku – TÁBOR!  S ním však přichází 
první vlna důležitých informací a papírování, takže neváhejte dočíst Hlásínek až do konce a hlavně se 
držte předem daných pokynů. Také se nebojte utrácet své těžce vydřené Mustangy v oddílové dražbě 
výhod, která probíhá na konci každé schůzky – některé jsou splatitelné i na táboře! Máme za sebou 
první VIP akci, a to herní dvojhodinovku v tělocvičně, a jak se můžete dočíst v knize návštěv, tato 
akce se všem velmi líbila. O to víc se tedy snažte získat další VIP kartičky, neboť na začátku června 
by se mohla naskytnout jedinečná příležitost tuto kartičku uplatnit. ☺ Bližší info samozřejmě přijde 
zanedlouho.

Takže vesele a s úsměvem do čerstvě rozkvetlé přírody! Těšíme se na vás!
Váš Hlásínek

Tučňáci za duben celkem pořadí
 Net 50 264 8.-9.
Gepard 38 326 4.
 Levhart 17 187 13.
 Marek 7 172 16.
 Vašek 15 108 19.
 Orel 48 212 11.
 Diablo 33 202 12.
Grizzly 44 360 2.
 Piškot 31 270 7.
 Celkem 343 1837 2.

Mloci za duben celkem pořadí
 Blesk 4 131 17.
 Marvin 39 284 5.
 Soptík 34 273 6.
 Bart 33 184 14.
 Bizon 49 337 3.
 Petr 47 264 8.-9.
 Honza 15 179 15.
 Jenda 48 395 1.
 Sokol 42 226 10.
Pepa 49 116 18.
 Celkem 370 2022 1.

RRoozzppiiss aakkccíí nnaa kkvvěětteenn
        8.5.2013 - Schůzka (dnešní)

       11.5.2013 - Výprava
    15.5.2013 - Schůzka
     22.5.2013 - Družinovka (Blesk + Marvin)
     25.5.2013 - Výprava s vlčaty

     29.5.2013 - Schůzka

31.5. – 2.6.2013 - Vícedenní výprava pod bivaky
     5.6.2013 - Schůzka + od 19:00 informativní 

schůzka pro rodiče (viz infostánek)

Konečně jarní 
bodování…

V dubnu…
o jeden jediný 

Mustang 

vyhrává…

Net




