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www.27skauti.cz Vyšel dne: 5.5.2010 

Ahoj pánové,  
před námi se otevírá květen, jeden z těch nejkrásnějších měsíců v roce. Všechno nám doslova vzkvétá 
před očima! Jaro probudilo k životu celou přírodu a my tak můžeme pozorovat její krásnou proměnu 
ze zimního spánku. Je tu ale ještě jedna věc, která společně s přírodou vzkvétá...ano každý jistě 
uhodl, že mluvím o našem oddíle. Stačí se podívat na naplánované akce, do kroniky, do knihy 
návštěv nebo do Hlásínku – všude se něco děje, každý měsíc vyhlašujeme soutěž a vždy je něco 
nového k objevování. Příchod jara nám také dává najevo, že se již nezadržitelně blíží náš letní tábor ve 
Vápně. Doufám, že se všichni těšíte minimálně tak jako já! Je to totiž ta úplně nejlepší akce na závěr 
našeho společně prožitého roku! A myslím, že každý z vás by se měl bez výjimky zúčastnit. Takže hurá 
do jarních akcí a již teď se na vás těším při čtení příštího a zároveň posledního letošního čísla časopisu... 
             Hlásínek 

Mloci za duben celkem pořadí  
 Chip 21 278 4.   
 Marvin 26 269 6.   
 Tornádo 27 126 13.   
 Soptík 46 298 3.   
 Vojta 21 84 16.   
 Kuba 2 27 106 14.   
 Lukáš 0 243 7.-8.   
 Banán 47 168 11.   
 David 6 105 13.   
 Celkem 215 1677 2.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  kkvvěětteenn  
5.5.2010 - Schůzka 
12.5.2010 - Družinovka (Marvin + Blesk) 
15.5.2010 - Výprava 
19.5.2010 - Schůzka 
26.5.2010 - Schůzka 

28.-30.5.2010 - Výprava pod stany 
2.6.2010 - Družinovka(Net+Chip) 

 

Tučňáci za duben celkem pořadí  
 Net 60 346 2.   
 Blesk 27 243 7.-8.   
 Levhart 56 240 9.   
 Gepard 58 377 1.   
 Kuba 12 217 10.   
 Marián 58 270 5.   
 Marek 36 158 12.   
 Celkem 307 1862 1.  

 

Největším 

pracháčem se 

v květnu stal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BodováníBodováníBodováníBodování    

Infostánek 

• S tímto Hlásínkem se vám dostávají do 
ruky důležité informace ohledně 
tábora, jeho ceny, platby, možnostech 
příspěvku od zaměstnavatele atd.  

• Dne 9.6.2010 v 19:00 se v naší 
klubovně koná informační schůzka pro 
rodiče, kde se dozvíte vše kolem 
tábora. Vítáni jsou především rodiče 
nováčků, jejichž dítě s námi ještě tábor 
neabsolvovalo. I ostatní jsou však také 
srdečně zváni!  

                  pokračování na 2. straně 

 

 

Mňááu 


