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www.27skauti.cz Vyšel dne:5.6.2013 

Ahoj chlapi! 
To byl ale pěkný květen, co? Počasí jako by si z nás dělalo legraci. Ta trocha sluníčka snad ani 
nestála za řeč a zbytek už jenom samá šeď a neustálý déšť. Tak se koukej, počasí, pěkně umoudřit, 
protože 27ka má na červen velké plány! ☺ Ještě než ale krátce uvedu, co nás čeká, zhodnoťme 
rychle, co už bylo. 
Každá výprava tohoto měsíce byla trochu netradiční – řeznickou výpravu vedl Králík se speciálním 
hostem J.R., kterého už jsme pěknou řadu let neviděli. A teda ohlasy na celou akci byly parádní! ☺ 
V polovině měsíce jsme vyrazili na trochu odpočinkovější výpravu s vlčaty na Libereckou výšinu, což 
byla taková malá premiéra našeho oddílu po znovuotevření této krásné rozhledny kousek za Lidovými 
sady. Vrcholem měsíce a také vrcholem nevyzpytatelnosti počasí byla vícedenní výprava pod bivaky. 
Páteční večer se krásně vydařil, nicméně v sobotu začalo neúprosně pršet – v takových chvílích se 
skaut musí naučit správně zhodnotit situaci, a tak když jsme se pod proudem dešťové vody začali 
rozpouštět, museli jsme rozpustit také celou výpravu… Sobotní večer jsme si s dobrovolníky ještě 
zpříjemnili v klubovně a pořádně oslavili den dětí! Každý, kdo zůstal doma, prohloupil. ☺ 
V červnu už možná tolik rozmanitých výprav nebude, avšak my si srandu vždycky nějak zařídíme! 
Např. hned 15. 6. na VIP akci? Také bude potřeba zmobilizovat všechny síly a vrhnout se na 
záležitosti, které jsou třeba - informace k pracovní četě tedy najdete z druhé strany Hlásínku. 
A co potom? No přece těšit se na samotný TÁBOR! ☺ Takže vám všem přeji krásný měsíc červen a 
hlavně hodně zdaru ve škole, ať z vás mají rodiče radost! Nezapomeňte bedlivě číst zbylé informace a 
ahooooj v září!!!      
           Váš Hlásínek 

Tučňáci za květen celkem pořadí  
 Net 57 321 6.   
 Gepard 12 338 5.   
 Levhart 37 224 12.   
 Marek 33 205 13.-14.   
 Vašek 10 118 18.   
 Orel 21 233 10.   
 Diablo 3 205 13.-14.   
 Grizzly 54 414 2.   
 Piškot 15 285 9.   
 Celkem 242 2387 2.  

 

Mloci za květen celkem pořadí  
 Marvin 57 341 4.   
 Soptík 33 306 7.   
 Bart 20 204 15.    
 Bizon 65 402 3.   
 Petr 32 296 8.   
 Honza 11 190 16.   
 Jenda 65 460 1.   
 Sokol 6 232 11.   
 Pepa 38 116 17.   
 Celkem 327 2749 1.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  ččeerrvveenn        
        

       5.6.2013 - Schůzka (dnešní) 
       12.6.2013 - Družinovka (Net + Gepard) 
     15.6.2013 - VIP akce 
      19.6.2013 - Schůzka 

      21-23.6.2013 - Pracovní četa 
 

     26.6.2013 
 

- Schůzka + sbalený kufr 
29.6 -19.7.2013 - Tábor 2013 

 

Květnové bodování…. 
aneb poslední možnost, jak si 

před táborem vydělat Mustangy a 
pokusit se obsadit první místa… 

!Tak hurá do toho! 

Květen si rovnými 

65 Mustangy 
rozpůlili… 

 

Gratulujeme 



 
 

Infostánek 
 
• S tímto číslem Hlásínku se vám dostává do 

ruky ještě jeden důležitý papír. Na něm 
naleznete obecné informace k našemu táboru, 
podrobnosti k pracovní četě a také seznam věcí, 
které doporučujeme vzít si s sebou na tábor. 
Věnujte této části zvýšenou pozornost a 
nezapomeňte ho společně s Hlásínkem předat 
rodičům. 

• Plánovaná VIP akce musela být z technických 
důvodů přesunuta na příští sobotu 15.6.2013. 
Podrobnosti k ní se dozvíte na schůzce 
11.6.2013.   

• Během tábora opět proběhne den s rodiči, který 
je letos naplánován na sobotu 6.7.2013. Další 
informace se včas dozvíte formou lístečku nebo 
na našich internetových stránkách.  

• Na dnešní schůzce 5.6.2013 byl poslední 
možný termín pro odevzdání kompletní 
přihlášky na tábor. Pokud se stalo, že jste na 
nějakou část zapomněli, je nutné to napravit 
nejpozději do schůzky 12.6.2013! 

• Chybí-li někomu jakákoliv věc na kroj nebo 
dokonce kroj samotný, nechť se obrátí co 
nejdříve na Bobra, který bude přítomen na 
každé schůzce.  

• Na schůzku 26.6.2013 si s sebou přineste 
zabalený kufr na tábor. V pátek je povezeme na 
tábořiště společně s dalším vybavením.   

• Dovolujeme si upozornit na možnost, kterou 
nabízí VZP svým pojištěncům – na základě 
potvrzení o uhrazení tábora, VZP proplatí 
náklady až do výše 1 000,-Kč. Tato potvrzení 
budeme průběžně předávat všem, kteří pojedou 
na tábor (bez ohledu na pojišťovnu, u které jste 
pojištěni). Pak je pouze na vašem uvážení, zda 
této možnosti využijete či nikoliv.  

 

 

Družinové nástěnky 
 

Květen, měsíc plný různorodých výprav do 
přírody, nás navnadil k tomu, abychom pro vás 
vyhlásili téma „Turistika“.  
 

Vaše snaha byla oceněna na schůzce 29.5.2013. 
Celkově se u obou družin projevuje několik 
nešvarů – na nástěnku přispívá pravidelně jen 
několik z vás a to je přeci škoda, ne? Není přece 
fér, nechat všechno jen na ostatních. Proto 
bychom byli moc rádi, kdyby každý z vás jednou 
za měsíc na nástěnku přinesl opravdu cokoliv, co 
bude splňovat právě zadané téma.  
 

Celkově byly však nástěnky hezké a obě 
splňovaly téma. Tučňáci vsadili na velké množství 
fotek, které zaplnily skoro celou nástěnku. Na 
druhou stranu fotografie působily poněkud 
jednotvárně a neškodilo by k nim přidat něco 
jiného, nápaditějšího – např. článek o turistickém 
vybavení nebo popis nějakého turisticky 
zajímavého místa. Tučňáci si však za svou snahu 
zaslouží 8 Mustangů! 
 

Mloci rovněž použili k výzdobě své nástěnky 
pouze fotografie a bohužel jich mnoho nebylo. 
Nestačily ani na zaplnění celé plochy nástěnky. I 
pro ně platí stejné doporučení jako pro Tučňáky – 
chtělo by to něco trochu nápaditějšího.☺ Mloci si 
za květnové téma vydělali 6 Mustangů.  
 

A červnové téma? No, co jiného než… 
 

Prázdniny 
 
 

Vyhodnocení proběhne na schůzce 26.6.2013 

 

Výsledky květnové soutěže 
 
Minulý měsíc jste měli za úkol najít odpovědi na 
4 záludné otázky. Využít jste k tomu mohli 
všechny dostupné prostředky – internet, knihy 
atd. Správné odpovědi stačilo pouze poslat na 
Klíšťákův email a 20 Mustangů bylo rázem 
vašich.  
Zdá se však, že máte všichni Mustangů dost, 
protože odpovědi zaslali jen tři z vás. Holt 
můžete jen tiše závidět a pogratulovat této 
trojici nebo se příště také zapojit – nejen, že si 
tím slušně vyděláte, ale ještě o tom budou 
všichni prostřednictvím Hlásínku vědět! No, to 
přece stojí za to, ne? 
 
Správné odpovědi na všechny otázky zaslali: 

 

Net a Jenda 
20 Mustangů je vašich! 

 
Správné odpovědi na 3 otázky zaslal:  

 

Pepa 
15 Mustangů náleží Tobě! 

Červnová a letos i poslední… 

SOUTĚŽ 
 

A máme tu pro vás soutěž, ve které tentokrát dostanete 
možnost vyjádřit své přání a ještě na tom vyděláte…že to 
zní divně? Tak čtete dál!  
 

Naše výpravy směřují do nejrůznějších zákoutí a míst, o 
kterých jste jistě neměli ani potuchy. Jindy však 
navštívíme místo, které jste již znali z dřívějška. Je ale 
jasné, že zatím existuje ještě spousta míst, které na naši 
návštěvu teprve čekají, a třeba právě ta byste možná rádi 
viděli v příštím roce. 
 

A jak tedy bude znít soutěžní téma? Napište nám svůj 
návrh, jaké místo v Libereckém kraji byste rádi v příštím 
roce navštívili na jednodenní výpravě! Vyjádřete své přání 
a my vám ho MOŽNÁ splníme! Nejlepší návrh si totiž 
ponecháme, a když bude opravdu pěkný, zařadíme ho do 
programu příštího roku!!! 
 

Tak nad čím ještě přemýšlíte? Rychle sednout, vzít do 
ruky papír, tužku a napsat třeba: „Moc rád bych se 
podíval do Bozkovských jeskyní!“ Své nápady na cíl 
výpravy odevzdávejte podepsané Klíšťákovi nebo 
Beebobovi na schůzkách či výpravách. Těšíme se! 

 

Všechny návrhy budou ohodnoceny 15 Mustangy 


