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www.27skauti.cz Vyšel dne:2.5.2012 

Ahoj pánové, 
 

nastal nám konec aprílových žertíků, nestálého počasí a zablácených cest a konečně tu máme zase 
květen! Kytičky a stromky nám pučí, kravičky bučí a učitelé nás ve škole pomalu mučí, protože se 
blíží konec školního roku. Co bychom to ale byli za skautský oddíl, kdybychom se nesnažili se 
příjemně odreagovat a strávit nějaký ten čas v přírodě se svými kamarády? Smích, zábava a nové 
zkušenosti jsou nedílnou součástí našeho života, a proto jsme pro vás připravili další pěkné akce. Ty 
tento měsíc vyvrcholí vícedenní výpravou pod stany pod vedením těch nejlepších z nejlepších - 
atraktivní program už se pomalu chystá! Můžete se tedy těšit na pěknou zábavu a všichni hlavně 
držte palce, aby nám vydrželo takové krásné počasí jako v posledních týdnech! 
Další důležitou akcí pro nás bude neúprosně se blížící tábor. Že už se těšíte? S tímto Hlásínkem tedy 
přicházejí první informace, jako např. od kdy do kdy na táboře budeme a samozřejmě nějaké ty 
administrativní záležitosti, které budou zajímat především vaše rodiče. Vše potřebné naleznete na 
zadní straně a na přiložených papírech, které se vám dostávají do rukou s tímto Hlásínkem. 
A kdopak z vás si všiml, že český skauting slaví 100 let? Pro nás je to rozhodně velká událost a 
hlavně takový malý závazek do budoucna, abychom náš oddíl dále podporovali. K této příležitosti 
jsme uspořádali menší soutěže za nějaký ten Mustang navíc, tak rozhodně nepřehlédněte sekci 
soutěže a květnové téma pro výzdobu nástěnek! 
A teď už trochu méně povídání a vrhneme se bodování!    Váš Hlásínek 

Tučňáci za duben celkem pořadí  
 Net 49 316 1.   
 Gepard 44 307 2.   
 Banán 9 65 17.   
 Levhart 22 197 12.-13.   
 Kuba 13 235 9.   
 Marek 26 170 14.   
 Orel 6 233 10.   
 Tomáš 22 114 16.   
 Vašek 2 6 6 18.   
 Celkem 197 1686 2.  

Mloci za duben celkem pořadí  
 Blesk 25 248 8.   
 Marvin 27 298 3.   
 Marián 9 161 15.   
 Soptík 21 264 5.   
 Bart 33 220 11.    
 Vašek 21 251 6.   
 Bizon 48 265 4.   
 Poletuška 24 197 12.-13.   
 Žabák 46 250 7.   
 Celkem 254 2154 1.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  kkvvěětteenn  
        

     2.5.2012 - Schůzka (ta dnešní) 
 

      9.5.2012 - Družinovka (Blesk+Marvin) 
12.5.2012 - Výprava 

 

16.5.2012 - Schůzka 
 

25.5.2012 - Schůzka 
 

25.-27.5.2012 - Výprava pod stany 
30.5.2012 - Družinovka (Net+Gepard) 

 
 

6.6.2012 - Schůzka s Hlásínkem + schůzka 
pro rodiče od 19:00 
 

Otočte list 
a dozvíte se víc… 


