
 

  
                
                         
 
                  
                                        
 
 
 
 
                                      6

   10 

www.27skauti.cz Vyšel dne: 3.6.2009 

Ahoj skautíci,  
tak je to konečně tady...v rukou držíte poslední (červnové) číslo Hlásínku a rok naší společné 
oddílové činnosti se pomalu blíží ke konci. Toto může znamenat jediné – už jen pár dní nás dělí 
od odjezdu na nejvelkolepější akci v roce. Ano, mám na mysli tábor! Doufám, že se všichni 
těšíte, minimálně tak jako já, protože strávit 3 týdny s kamarády v přírodě je přece nádhera, ne? 
V tomto čísle Hlásínku naleznete seznam věcí, které by bylo vhodné vzít si s sebou na tábor a 
mnoho dalších důležitých informací, týkajících se právě tábora. V tomto měsíci máte také 
poslední možnost pokusit se postoupit o nějakou tu příčku v bodování výš, proto se snažte! Ti 
nejlepší budou na táboře odměněni hodnotnými cenami. To za to přece stojí, ne? Každopádně si 
naplno užijte letošní poslední akce, které už jistě budou prosluněny letním sluníčkem 
s nádechem prázdninové pohody. V září se na vás budu opět těšit! Váš Hlásínek 

Mloci za květen celkem pořadí  
 Luck 9 307 6. 
 Luňák 3 137 15.  
 Chip 9 194 13.  
 Rak 0 95 19. 
 Net 14 292 7. 
 Filip 47 240 12.  
 Tornádo  25 184 14.  
 Soptík 24 362 2.  
 David 45 114 17. 
 Levhart 24 286 8. 
 Hurikán 0 15 20  
Celkem 469 2540 1.  
 

Tučňáci za květen celkem pořadí  
 Kája 33 315 3. 
 Šíp 51 438 1.  
 Kryton 9 277 9. 
 Pompo 5 123 16. 
 Jakub 22 243 10.  
 Rychlík  0 107 18. 
 Marvin 48 314 4. 
 Blesk 49 309 5. 
 Gepard 52 269 11.  
Celkem 221 2113 2.  

EXKLUZIVNĚ! 
Podařilo se nám 

vyfotografovat výherce 
květnového bodování, jemuž 

každý neřekne jinak než  

Gepard! 

B   O   D   O  V Á  N   Í

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  ččeerrvveenn  
3.6.2009 - Družinovka (Kája+Luck) 
6.6.2009 - Výprava 

10.6.2009 - Schůzka 
17.6.9009 - Schůzka 
24.6.2009 - Družinovka 

26.-28.6.2009 - Pracovní četa 
1.7.2009 - Schůzka (kufr s sebou) 

4.-24.7.2009 - Tábor 



 

 
Vyhlašuje se soutěž a soutěž je krásná věc... 

 
A je to opět tady! Jenže tentokrát se nejedná jen tak o nějakou soutěž..proto čtěte dál! 
Nyní máte nejen šanci vydělat si nějaké ty Mustangy, ale užít si také spoustu zábavy 
na táboře ! Znění úkolu je následující: Vymyslete hru, kterou byste si chtěli na táboře 
(konkrétně na louce) zahrát a napište ji na papír se všemi dalšími náležitostmi.Těmi 

jsou např.: přesná pravidla, počet lidí, pro který je tato hra vhodná, nutné pomůcky a 
vybavení atd. Hodností se úplně všechno, od vtipnosti, stupeň propracovanosti až po 

to, zda-li je hra realizovatelná. Věřte, že všichni, kteří se této soutěže zúčastní, se 
mohou těšit nejen na vysokou Mustangovou odměnu, ale také na to, že si jeho hru 
všichni společně na táboře zahrajeme! Ovšem slovem „společně“ myslíme něco jiného 

než si dokážete představit... Vaše hry budou v sobotu 11.7.2009 odpoledne na 
programu tábora. Na toto odpoledne jsou srdečně zváni i rodiče, kteří se mohou s námi 
zapojit do programu. Sraz pro rodiče je 11.7.2009 13:00 ve Vápně u kapličky. A těm 

z vás, kterým nebude hraní stačit, se také mohou zúčastnit velkolepého večerního 
táboráku, zazpívat si pár písniček a vychutnat si tu skvělou atmosféru..   

 
Poslední možný termín pro odevzdání je schůzka 1.7.2009. Už teď se těšíme!   

 

• V termínu 26.-28.6.2009 proběhne vícedenní 
výprava s názvem pracovní četa. Jak již název 
napovídá... vydáme se na naši louku v blízkosti 
Českého Dubu, kde každoročně pořádáme naše 
tábory. Zde budeme dělat nutné předtáborové 
práce, abychom pak měli na samotném táboře 
více času na zábavu a nemuseli si ho krátit 
zbytečným doděláváním něčeho, co jme mohli 
udělat již na pracovní četě. Je proto nanejvýš 
nutné, aby se nás na této výpravě sešlo co 
nejvíce, jelikož čím víc nás bude, tím toho více 
uděláme! 

• Další bod se týká platby tábora. Chtěli bychom 
připomenout, že tábor stojí 3335 Kč. Byli 
bychom rádi, kdybyste peníze převedli na 
střediskový účet co nejdříve. Všechny potřebné 
údaje k provedení platby jste již obdrželi 
v příloze k minulému číslu Hlásínku. 

 
 

Tato zpráva je především pro 
nováčky. Ti z vás, kteří ještě 
nemají dokončenou nováčkovskou 
zkoušku by si měli zkontrolovat, 
které úkoly ještě nemají splněné. 
Některé z nich jdou splnit na 
táboře a některé ne. Ty, které 
nejdou, by měli být co nejdříve 
splněny. A ty ostatní si není 
problém splnit přímo na táboře. 
Byli bychom rádi, kdyby se této 
radě dbala zvýšená pozornost, 
jelikož je opravdu důležitá! 
  
Poslední bod se týká soutěže, 
která byla v minulosti vyhlášena. 
Jedná se o psaní příspěvků do naší 
internetové kroniky. Tato soutěž 
kvůli stálému zájmu trvá i nadále. 
Každý příspěvek je oceněn 
vysokou Mustangovou odměnou, 
proto neváhejte a pište! Všechny 
vaše příspěvky k již proběhlým 
akcím můžete kdykoliv poslat 
Zipovi na email: 
ondrej.petrovsky@email,cz 


