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www.27skauti.cz Vyšel dne: 7.5.2014 

Ahoj skautíci,  
nadcházející měsíc se bude dozajista nést ve skautském duchu – stačí se podívat na květnový rozpis, 
který doslova přetéká všemožnými akcemi, které jsme si pro vás připravili. Čekají nás hned 3 výpravy, 
z nichž jedna je dokonce vícedenní! Vyrazíme spolu na víkend do přírody, přespíme pod stany či 
bivaky, uvaříme si na ohni a prozkoumáme nějaký hezký kout naší země.☺ Nesmím však zapomenout 
na jednu speciální výpravu, na kterou se všichni jistě těšíte – ano, jedná se o poslední VIP akci 
v tomto roce! Takže, kdo ještě nemá VIP kartičku, musí se zasnažit na příští schůzce! Spočítejte své 
„mustangové“ úspory a hurá do dražení! Můžeme prozradit, že vás její cíl určitě nadchne!  
 

Společně s tímto číslem Hlásínku se vám také dostává do ruky mnoho důležitých papírů, které 
budeme muset společně před táborem vyřídit. Všechny důležité informace naleznete na druhé straně 
Hlásínku a v přiložených papírech – oboje, prosím, předejte rodičům! Věříme, že tuto, poněkud 
nezábavnou část, úspěšně zavčasu vyřídíme. Může vás však na druhou stranu těšit, že tábor je již 
skutečně přede dveřmi! Nevím, jak vy, ale já se na tábor móóóóc těším! Představte si tu letní pohodu, 
suprovou atmosféru našeho tábořiště, zábavný program a partu fajn kamarádů… Myslím, že s touto 
představou vám poslední 2 měsíce ve škole utečou jako voda a než se nadějete, budete stát s batohem 
na táborovém srazu, nastupovat do autobusu a ujíždět směrem na Vápno! ☺  Váš Hlásínek  

Tučňáci za duben celkem pořadí  
 Gepard 50 423 1.   
 Levhart 11 294 11.   
 Marek 29 247 14.   
 Grizzly 39 376 6.   
 Piškot 40 328 8.   
 Orel 48 300 10.   
 Krtek 38 275 13.   
 Ondra 3 167 18.   
 Vašek 12 204 17.   
 Ondra 3 12 83 22.   
 Sebi 9 17 24.   
 Foxík 9 9 25.   
 Ondra 4 50 50 23.   
 Celkem 350 2773 2.  

Mloci za duben celkem pořadí  
 Marvin 37 379 4.   
 Bizon 57 405 3.   
 Soptík 37 311 9.    
 Bart 0 150 19.   
 Shrek 53 227 16.   
 Jenda 68 417 2.   
 Smíšek 45 377 5.   
 Pepa        43 239 15.   
 Honey 36 288 12.   
 Majkl 38 363 7.   
 Beny 45 101 21.   
 Tomáš 66 102 22.   
 Celkem 525 3359 1.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  kkvvěětteenn  
  

    7.5.2014 - Schůzka s dnešním Hlásínkem 
    10.5.2014 - Výprava 
      14.5.2014 - Schůzka 
     17.5.2014 - VIP akce 

  21.5.2014 - Schůzka 
 

23.-25.5.2014 - Výprava pod stany/bivaky 

  28.5.2014 - Schůzka 
    4.6.2014 - Schůzka + schůzka pro rodiče 

od 19:00 (viz zadní strana) 
 

Předposlední, předtáborové… 

BODOVÁNÍ 
ještě máte čas zahýbat s výsledky!  

K hezkému výsledku  
v dubnovém  bodování 

 

GRATULUJEME  
 

 


