
 

O velké překvapení  
se v dubnu postaral 

 
 

 
 

a jeho 68 Mustangů! 
 

   

  

                                   

 

                  

                                         
 
 
   
 
          2                                                                      
  8
 

www.27skauti.cz Vyšel dne: 6.5.2015 

Ahoj skautíci,  
uzavřeli jsme další měsíc plný parádních akcí – vzpomínáte, jak jsme nenechali ani jeden terč bez zásahu na 
laserové střelnici? To byla panečku VIP akce, že jo? Ještě štěstí, že nás již za 3 týdny čeká další, na kterou se 
rozhodně vyplatí přijít. Podrobnosti si však zatím necháme pro sebe, jinak by to nebylo to správné překvapení! 
Prozradit můžeme jen to, že vstupenkou na tuto akci je pochopitelně VIP kartička. Času na její vydražení během 
schůzek máte ještě dost, takže spočítejte Mustangy a na začátku schůzky dražte jako život.  
 

K dubnu také neodmyslitelně patří velikonoční svátky, které jsme i letos částečně strávili nejen v našem 
„oddílovém“ kruhu, ale také s ostatními oddíly našeho střediska. Jistě si pamatujete na vyloženě aprílové počasí, 
které nás bohužel donutilo zůstat po většinu výpravy v chatě – teploty pod nulou a sněhová pokrývka není 
zrovna to pravé na dovádění venku. I přesto jsme si však výpravu náramně užili! A pokud chcete důkaz, mrkněte 
na naše oddílové stránky www.27skauti.cz do sekce Kronika, kde si můžete z této výpravy prohlédnout fotky! 
 

V květnu nás čeká jedna vskutku velkolepá akce – Svojsíkův závod, který letos pořádá právě naše středisko. 
Jedná se o soutěž mezi skautskými oddíly, které přijedou poměřit své síly s ostatními v různých disciplínách. 
Jejich zaměření většinou koresponduje s tím, co se v průběhu let můžete naučit ve skautu – např. rozdělávání 
ohně, signalizace v morseovce, zdravověda, práce s mapou atd. Je to hezká příležitost nejen k soutěžení, ale 
rovněž k navázání nových přátelství, kontaktů a výměně zkušeností mezi jednotlivými oddíly. Věřím, že ani my 
nezůstaneme pozadu a této velkolepé akce se zúčastníme! Určitě máme šanci atakovat vítězné příčky!  
A kdyby to náhodou nevyšlo, vůbec nic se nestane. Není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se!  
 

Na závěr bych se rád zmínil o tom, že společně s tímto Hlásínkem se vám do rukou dostává mnoho důležitých 
papírů týkajících se našeho letního tábora. Věnujte prosím jejich obsahu zvýšenou pozornost, stejně tak i zadní 
straně Hlásínku, na které se dozvíte další důležité informace.      Váš Hlásínek 
 

Tučňáci za duben     celkem pořadí  
 Gepard 61 447 4.   
 Soptík 24 259 13.   
 Marek 68 148 19.   
 Krtek 15 257 14.   
 Grizzly 65 459 3.   
 Kaktus 30 86 21.   
 Loutka 35 181 16.   
 Svišť 65 445 5.   
 Šmuel 64 472 2.   
 Vlk 57 478 1.   
 Vašek 37 270 11.   
 Martin 49 71 23.   
 Celkem 570 3573 1.  

 

Mloci za duben celkem pořadí  
 Marvin 25 247 15.   
 Bizon 34 279 10.   
 Orel 12 145 20.   
 Honey 28 165 18.   
 Jenda 33 428 6.   
 Smíšek 63 314 9.   
 Piškot 56 267 12.   
 Majkl 10 396 7.   
 Beny         0 72 22.   
 Tomáš        20 177 17.   
 Samsung 50 349 8.   
 Kuba 12 12 24.   
Celkem 323 2861 2.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  kkvvěětteenn  
  

   6.5.2015 - Dnešní družinovka  
 9.-10.5.2015 - Svojsíkův závod 

 13.5.2015 
 20.5.2015 

- 
- 

Schůzka  
Schůzka 

 22.-24.5.2015 - Vícedenní výprava pod bivaky 
 

 27.5.2015 - Schůzka 

 30.5.2015 - VIP akce 
 

       3.6.2015 - Družinovka – dělená! 
 

Duben byl na akce velmi bohatý 
Pojďme se podívat, jak zahýbaly s…  

 

B D V N M 

 O O Á Í 


