
 

Hvězdy září nejen na obloze,  
ale také v oddílu... 

 

  Máme hned dvě hvězdy, které prozářily  

březnového bodování  

jsou jimi 
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Ahoj kluci,  
duben nás doslova přepadnul chladným a nevlídným počasím s mrazivými teplotami. Doufejme, že to bylo 
poslední nemilé překvapení tohoto měsíce a že si z nás na „apríla“ nevystřelí nějakou nečekanou sněhovou 
nadílkou. Jak jistě všichni víte, Apríl je označení pro první dubnový den, který je již po mnoho staletí spojen 
s různými naschvály a žertíky, které si lidé navzájem dělají.  Určitě už máte připravený nějaký vykutálený vtípek, 
kterým někomu řádně zamotáte hlavu a pak pobaveně vykřiknete APRÍL! A pokud ne, tak popřemýšlejte a jistě 
vás nějaký napadne! Shodou okolností letos Apríl vychází zrovna na středu – tedy na den, kdy máme večer 
schůzku. Že by se mi už rodil v hlavně nápad na žertík??? :-)  
 

Duben tedy začne legračně, to je dobré znamení i pro další oddílovou činnost, kterou pro vás máme tento měsíc 
naplánovanou. Snad se nás dobrá nálada bude i nadále držet. Hned první víkend si spolu určitě užijeme hodně 
zábavy – vydáme se totiž do chaty nedaleko Lázní Libverda, kde spolu strávíme celostřediskové Velikonoce! 
Fajnový program, spousta kamarádů z ostatních oddílů a nedělní koledování zaručuje pořádnou porci legrace!  
Už pomalu shánějte vrbové proutky – jen díky kvalitní pomlázce nám holky do příštího roku neuschnou! :-) 
V souvislosti s touto výpravou bych vám chtěl připomenout, že spousta z vás má mnoho vydražených kartiček, 
které lze nejlépe použít právě na vícedenní výpravě. Nyní tedy budete mít ideální příležitost je využít!  
 

V polovině dubna na vás čeká v pořadí již druhá VIP akce! Její cíl však zatím ponecháme v tajnosti, abyste se 
měli na co těšit. Pokud nemáte VIP kartičku, během schůzek si jistě stihnete nějakou vydražit. No a na konci 
měsíce nás konečně čeká klasická pěší výprava do přírody – doufejme jen, že nám bude počasí přát!   

  

Mějte se báječně a v květnu AHÓJ!!! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tučňáci za březen     celkem pořadí  
 Gepard 36 386 5.-6.  
 Soptík 19 235 12.  
 Marek 3 80 20.  
 Krtek 20 242 11.  
 Grizzly 52 394 4.  
 Kaktus 3 56 22.  
 Loutka 0 146 17.  
 Svišť 54 380 7.  
 Šmuel 49 408 2.  
 Vlk 53 421 1.  
 Vašek 29 233 13.  
 Martin 22 22 23.  
 Celkem 340 3003 1.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mloci za březen celkem pořadí  
 Marvin 33 222 14.  
 Bizon 12 245 10.  
 Orel 18 133 19.  
 Honey 27 137 18.  
 Jenda 60 395 3.  
 Smíšek 57 251 9.  
 Piškot 20 211 15.  
 Majkl 57 386 5.-6.  
 Beny         0 72 21.  
 Tomáš        20 177 16.  
 Samsung 60 299 8.  
 Celkem 364 2538 2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  dduubbeenn  
  

   1.4.2015 - Družinovka + Hlásínek  
    3.-5.4.2015 - Velikonoční výprava 

   8.4.2015 
 15.4.2015 

- 
- 

Schůzka  
Schůzka 

 18.4.2015 - VIP akce 
 

 22.4.2015 - Družinovka - dělená!  
 

 25.4.2015 - Výprava 

 29.4.2015 - Schůzka 
 

       6.5.2015 - Družinovka (Marvin+Bizon) 
 

 

Tábor se blíží a s ním i zajímavé 
ceny za přední příčky v bodování!  

Dosáhneš na ně i Ty? 
Jestli ne, tak na to máš ještě 3 

měsíce, takže hurá do toho!  

 
  

 
 


