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www.27skauti.cz Vyšel dne: 6.5.2009 

Ahoj skautíci, 
měsíc duben již za námi zavřel dveře, před námi jsou už jen 2 měsíce do letních prázdnin a tím i 
do začátku té nejskvělejší a největší akce za celý rok a tou je letní tábor... To nám to uteklo co? 
Těch několik dnů už ve škole nějak vydržíte a pak hurá na tábor! V dubnu jste se mohli 
zúčastnit celostřediskové Velikonoční výpravy, kde proběhl skvělý program a měli jste možnost 
vyšlehat najednou tolik holek, kolik jste ještě určitě najednou nesešlehali. Paráda ne? Toto číslo 
opět obsahuje informace důležité jak pro vás tak i pro rodiče, proto jim dovolte do Hlásínku 
nahlédnout... I v květnu nás čeká spousta zajímavých akcí, na kterých byste určitě neměli 
chybět. Především bych chtěl zmínit vícedenní výpravu na konci května. Bližší informace se brzy 
dozvíte. Co víc na závěr dodat než aby jste si naplno užili další akce a těšili se na tábor! 
      Váš Hlásínek 

Mloci za duben celkem pořadí  
 Luck 40 290 3. 
 Luňák 15 128 15. 
 Chip 35 179 13. 
 Rak 45 95 17. 
 Net 54 272 5. 
 Filip 8 187 12. 
 Marvin 25 260 7. 
 Tornádo  42 156 14. 
 Soptík 53 338 2. 
 David 17 66 18. 
 Levhart 52 255 9. 
 Hurikán 0 15 20 
Celkem 386 2234 1. 

Tučňáci za duben celkem pořadí  
 Kája 44 279 4. 
 Šíp 48 384 1. 
 Kryton 38 262 6. 
 Pompo 0 61 19. 
 Jakub 17 243 10. 
 Rychlík  0 107 16. 
 Blesk 18 257 8. 
 Gepard 53 212 11. 
Celkem 218 1865 2.  

  

        RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  kkvvěětteenn  
6.5.2009 - Hlásínková schůzka 

8-9.5.2009 - Svojsíkův závod 
13.5.2009 - Družinovka (Chip + Kryton) 
20.5.2009 - Schůzka 

22-24.5.2009 - Vícedenní výprava 
27.5.2009 - Schůzka 
3.6.2009 - Družinovka (Luck+Kája+Hlásínek)
Co byste měli vědět o květnových 

akcích... 
 Na květen jsou naplánované 2 družinové 

schůzky, proto Ti, kteří mají schůzky 
vést, by si měli hlídat svůj termín! 

 Vícedenní výprava bude pravděpodobně 
pod stany či bivaky, přičemž budeme 
každý den putovat z místa na místo, ne 
moc vzdálených od sebe. Podrobnější 
informace dostanete včas!  

 Svojsíkův závod se týká pouze starších 
členů oddílu. 
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G R A T U LU J E M E! 

 




