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www.27skauti.cz Vyšel dne: 4.6.2014 

Ahoj skautíci, 
konečně je to tady!!! Již za necelý měsíc spolu vyrazíme na nejlepší akci, kterou zakončíme rok naší 
oddílové činnosti – třítýdenní tábor plný skvělého programu, zážitků, zkušeností a času stráveného 
s kamarády na úžasném místě, které si každý musí ihned zamilovat. Ti, kteří naše tábořiště znají, 
určitě ví, o čem mluvím (a vy ostatní se můžete o to víc těšit)! Kéž bychom mohli zbývající dny do 
začátku tábora vytrhnout z kalendáře, abychom mohli jet třeba už zítra… jenže to bychom se zase 
ochudili o akce, které nás ještě v červnu čekají – a že jich není zrovna málo! Již tuto sobotu spolu 
vyrazíme na výpravu k pramenu řeky Nisy a za týden se budete moci zúčastnit trochu neobvyklé 
družinové schůzky, na které budete rozděleni po družinách. K červnu však také neodmyslitelně patří 
víkendová pracovní četa, během které budete moci předvést (nebo naopak nabrat ☺) své svaly a sílu! 
Tato výprava je skutečně velice důležitá, jelikož čím více práce na ní odvedeme, tím méně se budeme 
muset zdržovat během tábora od programu a her. Doufejme jen, že nám bude dopřáno hezčí počasí 
než na naší poslední „výpravě pod bivaky“, kterou jsme strávili v poněkud větším bivaku, než jaký 
normálně stavíme – v naší klubovně ☺ A kdyby náhodou pršelo, tak si my, skauti, vždy nějak 
poradíme! Přeji vám na červnových akcích hodně zábavy, při závěrečných testech ve škole hodně 
úspěchu, samé jedničky na vysvědčení a budu se na vás těšit opět v září!   Váš Hlásínek 
 

Tučňáci za květen celkem pořadí  
 Gepard 40 463 3.   
 Levhart 53 347 9.   
 Marek 36 283 15.   
 Grizzly 6 382 7.   
 Piškot 33 361 8.   
 Orel 9 309 12.   
 Krtek 30 305 13.   
 Ondra 36 203 18.   
 Vašek 28 232 17.   
 Ondra 3 58 141 21.   
 Sebi 25 42 24.   
 Foxík 0 9 25.   
 Ondra 4 61 111 23.   
 Celkem 415 3188 2.  

Mloci za květen celkem pořadí  
 Marvin 48 427 6.   
 Bizon 69 474 2.   
 Soptík 33 344 10.    
 Bart 15 165 19.   
 Shrek 60 287 14.   
 Jenda 69 486 1.   
 Smíšek 63 440 4.   
 Pepa        42 281 16.   
 Honey 30 318 11.   
 Majkl 69 432 5.   
 Beny 38 139 22.   
 Tomáš 56 158 20.   
 Celkem 592 3951 1.  

 

  RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  ččeerrvveenn  
  

         4.6.2014 - Schůzka s dnešním Hlásínkem 
  7.6.2014 - Výprava 

           11.6.2014 - Družinovka – dělená (Marvin +  
Bizon + Gepard + Levhart ) 

          18.6.2014 - Schůzka 

    20.-22.6.2014 - Pracovní četa 

       25.6.2014 - Schůzka + kufry s sebou 
 28.6. -18.7.2014 - Tábor 2014 

 

Poslední měsíc před vámi… 
Poslední šance něco změnit v… 

BODOVÁNÍ 
ve hře jsou hodnotné ceny! 

 

!!!NEUVĚŘITELNÉ!!! 
 

V květnu máme hned  
tři výherce v bodování  

Jsou jimi:: 
BIZON 

JENDA 
MAJKL 

 
 



 Infostánek 
tentokrát trochu obsáhlejší, zato důležitější ☺☺☺☺ 

• S tímto číslem Hlásínku se vám dostává do ruky ještě 
jedna důležitá příloha. V ní 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. 

• I během letošního tábora proběhne den s rodiči, který je 
letos naplánován na sobotu 5.7.2014 odpoledne. Bude 
pro vás opět připraven společný program s možností 
přespání ve vlastním stanu či v některém z volných tee-
pee. Večer je rovněž naplánován táborový oheň, který je 
vždy moc hezkým zážitkem. Podrobné informace se včas 
dozvíte formou lístečku nebo na našich internetových 
stránkách.  

• Chybí-li někomu jakákoliv věc na kroj nebo dokonce 
kroj samotný, nechť se obrátí co nejdříve na Bobra, 
Klíšťáka či Zipa.  

• Na schůzku 25.6.2014 si s sebou přineste zabalený kufr 
na tábor. V pátek je povezeme na tábořiště společně 
s dalším vybavením. Seznam věcí, které je vhodné si do 
kufru zabalit, naleznete v příloze tohoto Hlásínku. 

• V termínu 20.-22.6.2014 proběhne vícedenní akce 
s názvem „pracovní četa“, během které se budeme snažit 
naše tábořiště připravit co nejvíce na nadcházející tábor. 
Budeme velice vděční za každou „pomocnou ruku“ i 
z řad rodičů, na které se tímto obracíme s prosbou o 
výpomoc během pracovní čety. Sraz pro rodiče by byl 
v sobotu kolem 10h na naší louce ve Vápně a konec 
maximálně kolem 18h. Veškeré další informace obdržíte 
zavčasu emailem. Předem velice děkujeme. 

• Upozorňujeme na zajímavou nabídku od pojišťovny VZP, 
která svým pojištěncům na základě potvrzení o uhrazení 
tábora a splnění podmínky vstupu do „Klubu pevného 
zdraví“, proplatí náklady na tábor částkou 500,- Kč. 
Potřebné potvrzení budeme průběžně předávat všem, 
kteří pojedou na tábor – je pouze na vašem uvážení, zda 
této možnosti využijete či nikoliv. Stačí se dostavit se na 
pobočku VZP s výše zmíněným potvrzením, dokladem 
totožnosti, rodným listem Vašeho syna (nebo jeho 
průkazem VZP).  

• Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o uvážlivé 
posílání balíků na tábor, jídla je pro každého dost, 
zasílané sladkosti často přitahují mravence i další 
zvířecí „kamarády“ a jejich vyzvedávání probíhá ve 
většině případů pouze 1x za týden.  

 

Víte, čím se u nás oceňuje dobrá docházka?  

Pořádnou kupou Mustangů ☺☺☺☺  
 

Jsme rádi, že i v tomto čísle Hlásínku můžeme 
jmenovat ty, kteří si plně zaslouží Mustangovou 
odměnu za svou parádní a příkladnou docházku. Tento 
měsíc vás sice není tolik jako třeba v dubnu, ale o to 
více se můžete zasnažit v červnu a pokusit se 
dosáhnout na jednorázovou odměnu 30 Mustangů za 
100% docházku nebo 10 Mustangů za docházku s 1 
absencí. Červnové vyhlašování bude probíhat na táboře 
– tak, ať vás pánové vidím na všech akcích ☺ 
 

Tímto bychom rádi pogratulovali těm, kteří měli 
v květnu 100% docházku: 
Bizon, Jenda, Majkl,  

Tomáš, Ondra 3, Ondra 4 
10 Mustangů za docházku s 1 absencí získávají:  

Shrek, Smíšek, Vašek 
GRATULUJEME! 

Vysvědčení se blíží… kdo na něm bude mít  

VYZNAMENÁNÍ?  
 
Druhé pololetí uteklo jako voda, před vámi je ještě 
pár závěrečných testů a na konci června přijde 
předávání vysvědčení. Jistě se na něj většina z vás 
těší – pevně totiž věřím, že se nemusíte obávat 
špatných výsledků. Snaha se totiž cení – ve škole 
samými jedničkami, v našem oddíle balíkem 
Mustangů. Už na konci ledna jste měli možnost 
získat 100 Mustangů za vysvědčení s vyznamenáním 
a tehdy jsme vám slíbili, že to samé bude platit i pro 
druhé pololetí. Svůj slib samozřejmě dodržíme ☺  
 

Kdo ve škole obdrží vysvědčení s celkovým hodnocením 
„PROSPĚL S VYZNAMENÁNÍM“, obdrží od nás odměnu 
100 Mustangů. Stačí, abyste přivezli s sebou na tábor 
KOPII vysvědčení (ne originál)! 
 

Přeji vám hodně štěstí při závěrečných testech, samé 
jedničky a hlavně to VYZNAMENÁNÍ! 

 

Přihláška a platba za tábor 
 

Na dnešní schůzce 4.6.2014 byl  
poslední možný termín odevzdání  
kompletní přihlášky na tábor.  
V případě,  že jste přihlášku 
ještě nedonesli nebo zapomněli  
na některou z částí, je nutné to 
pokud možno obratem napravit!  
 

Další informace se týká platby za tábor – budeme 
velmi vděční, když bude provedena do poloviny 
června, abychom mohli provést potřebné 
předzásobení. Částku ve výši 3 635 Kč, prosím, 
uhraďte na náš účet 2900508650/2010. Pokud 
budete potřebovat vystavit fakturu pro Vašeho 
zaměstnavatele, obraťte se prosím na Zipa se všemi 
potřebnými údaji.  
 
Za celý oddíl vám, kluci, přeji, abyste si naplno 
a ve zdraví užili prázdnin, načerpali energii do 
nového školního roku, a aby se vám u nás 
v oddíle i nadále líbilo! 

Váš Hlásínek 

Výsledky květnové soutěže 
 

V květnu bylo vaším úkolem tipnout počet Mustangů, 
které získají obě družiny dohromady v květnovém 
bodování. Správnou odpovědí bylo číslo 1007! 
Nemusím snad připomínat, že ve hře byly hned 3 VIP 
kartičky, které již znají své majitele. Rovněž jsme se 
rozhodli ocenit účastníky soutěže, jejichž tip se však 
tomu správnému nepřiblížil natolik, aby na VIP 
kartičku dosáhnul. Nyní se tedy pojďme podívat, jak 
jste v soutěži uspěli a jaké byly vaše tipy:  

VIP kartičku získávají: 
Tomáš (1089), Orel (900), Bizon (877) 
 

5 Mustangů za účast získávají:  
Sebi (6200), Ondra 3: (6 030),  

Grizzly (870), Jenda (1 199), Gepard (2 982) 
 

Všem výhercům gratulujeme! 


