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www.27skauti.cz Vyšel dne: 2.6.2010 

Zdravím vás vojáci,  
chtěl bych vám v první řadě poděkovat, že jste pomohli naší armádě na akci, která proběhla minulý 
týden. Jak jistě víte, naše armáda se pustila do nebezpečné zahraniční mise, při které obsazujete 
státy Evropy a tím tak rozšiřujete území ČR. Velením nad touto akcí dostala elitní 601. skupina 
speciálních sil, ve které jste již právoplatnými členy. Bohužel v zemích, které jste již dobyli se začala 
tvořit armáda, která se nakonec seskupila do jednoho celku – pojmenovali jsme ji „Aliance“. 
Juchů! Před námi je tábor! Doufám, že se všichni těšíte a že si ho společně užijeme! V tomto čísle 
Hlásínku naleznete na speciálním táborovém listu seznam věcí, které je třeba 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. Bodování je kolem 5. příčky opravdu těsné!
             Hlásínek 
 

Mloci za duben celkem pořadí 
 Chip 45 323 4. 
 Marvin 31 300 5. 
 Tornádo 12 138 13. 
 Soptík 28 326 3. 
 Vojta 6 90 16. 
 Kuba 2 25 131 14. 
 Banán 47 215 11. 
 David 0 105 15. 
 Celkem 194 1871 2. 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  kkvvěětteenn  
9.6.2010 - Schůzka + schůzka pro rodiče 
12.6.2010 - Výprava do zahraničí 
16.6.2010 - Schůzka 
23.6.2010 - Schůzka 

25.-27.6.2010 - Pracovní četa 
30.6.2010 - Schůzka - kufry 

3.-23.7.2010 - Tábor 

Tučňáci za duben celkem pořadí 
 Net 53 399 2. 
 Blesk 45 288 6.-7. 
 Levhart 48 288 6.-7. 
 Gepard 70 447 1. 
 Kuba 24 241 10. 
 Marián 17 287 8. 
 Marek 13 171 12. 
 Celkem 270 2121 1. 

Výhercem bodování 

za květen se stal: 

GGGGGGGGGGGGeeeeeeeeeeeeppppppppppppaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrdddddddddddd            

BodováníBodováníBodováníBodování    

Infostánek 

• Připomínám, že kdo ještě nezaplatil 
tábor, či neodevzdal přihlášku, učiňte 
tak, prosím, co nejdříve!

• Dál upozorňuji na schůzku pro rodiče, 
která se bude konat dne 9.6.2010 
v 19:00 v naší klubovně, 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 

27skauti zadej do 
vyhledávače na 
www.youtube.com 
a čekuj naše videa! 



Červnová soutěž se bude opět týkat tábora a víkendu, na který zveme k nám na tábořiště i vaše rodiče. 
Ukažte tedy svým rodičům, jaké skvělé hry umíte vymyslet! 

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! 
 
Poslední možný termín pro odevzdání je schůzka 30.6.2010. Už teď se těšíme!   

Infostan 
• Den pro rodiče na táboře – jako minulý rok, tak i letos zveme všechny rodiče na náš tábor. 

Sraz bude v sobotu 10.7 ve 13:00 u kapličky na Vápně. Společně si užijeme program i s rodiči! 
Podrobnosti o programu a možnosti přespání najdete na lístečku, který se dostane rodičům 
do rukou na schůzce pro rodiče, nebo mailem. Veškeré informace poskytneme i po telefonu 
(605 701 503) 

• 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.

• Jistě jste si všimli, že v bodování chybí Pompo a Lukáš. S Pompem jsme se museli 
rozloučit, protože jeho docházka byla dlouhou dobu opravdu bídná. Lukáše z našeho 
oddílu odhlásila maminka, tudíž se s ním také už nebudeme vídat.

• V termínu 25.-27.6.2010 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! 

• Po táboře proběhne opět náborová akce. Kdybyste měli kamarády, kteří by 
měli zájem se s námi bavit, neváhejte a přiveďte ho. 

Vedoucí a roveři se 

také už těší na 

táborovou pohodu :) 


