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Ahoj kluci,  
máme před sebou červen, což pro náš oddíl znamená především vrcholící přípravy na tu největší akci v celém 
roce – určitě již všichni uhodli, že se jedná o TÁBOR! Jistě si mnozí z vás již teď představují naši táborovou 

louku v krásném údolí řeky Zábrdky, na které strávíme parádní tři týdny plné zábavy, dobrodružství, 
napínavého programu a dalších skvělých věcí, na které se můžete těšit. Ta představa je natolik lákavá, že bych 
nejraději přeskočil celý červen a ocitl se již přímo na táboře. Bohužel však musíme zůstat nohama na zemi a 
přesunout se ze snění do reality. Před samotným táborem musíme společně vyřešit především vaši řádně 
vyplněnou a odevzdanou přihlášku, kterou jste dostali začátkem května. Pokud jste ji doposud neodevzdali, 

učiňte tak prosím co nejdříve, jelikož je to vaše „vstupenka“ na tábor. Společně s tímto číslem Hlásínku se vám 
do ruky dostává i jeho velmi důležitá příloha, ve které najdete veškeré informace k našemu táboru. Dozvíte se 
zde např. termín pracovní čety, termín tábora, časy odjezdů a příjezdů, korespondenční adresu či informace o 
tom, jak to u nás na táboře chodí. V nespolední řadě je zde uveden také doporučený seznam věcí, které byste si 
s sebou měli zabalit. K červnu 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. Více se o pracovní četě 
dočtete v příloze k tomuto Hlásínku. Doufejme, že veškeré přípravy a povinnosti spojené s táborem hravě 
zvládneme, abychom si pak mohli ty tři týdny užít s co největší pohodou a klidem. Než ale celá ta velká akce 
vypukne, čeká nás poslední měsíc našeho „skautování“. Ovšem nebyli bychom to my, kdybychom si pro vás opět 
nepřipravili něco extra! V sobotu 13.6. se vydáme na horolezeckou výpravu, na které budeme zdolávat opravdové 
skály a nikoliv pouze umělé stěny, na které jsme byli doposud zvyklí. Dohlížet na vás budou vedoucí, kteří mají 
s lezením bohaté zkušenosti. A navíc bude k dispozici naše oddílové profesionální horolezecké vybavení. A jestli 
se neuvidíme ani na skále, ani některé ze schůzek, tak doufám, že alespoň na TÁBOŘE!!!  Váš Hlásínek 

 
 

 

 

 

Tučňáci za květen     celkem pořadí  
 Gepard 69 516 5.  
 Soptík 49 308 13.  
 Marek 65 213 16.  
 Krtek 55 312 12.  
 Grizzly 74 533 3.  
 Kaktus 60 146 20.  
 Loutka 0 181 17.  
 Svišť 72 517 4.  
 Šmuel 75 547 2.  
 Vlk 75 553 1.  
 Vašek 37 307 14.  
 Martin 30 101 22.  
 Ondra  42 42 25.  
Celkem 703 4276 1.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mloci za květen celkem pořadí  
 Marvin 45 292 15.  
 Bizon 54 333 10.  
 Orel 0 145 21.  
 Honey 13 178 18.  
 Jenda 73 501 6.  
 Smíšek 71 385 9.  
 Piškot 60 327 11.  
 Majkl 40 436 7.  
 Beny         0 72 24.  
 Tomáš         0 177 19.  
 Samsung 74 423 8.  
 Kuba 71 83 23.  
 Lukáš 4 4 27.  
Celkem 505 3366 2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  ččeerrvveenn  
  

    3.6.2015 - Dnešní dělená družinovka  

     10.6.2015 - Schůzka 

 13.6.2015 

 17.6.2015 

- 

- 

Výprava – horolezecká  

Schůzka 

        24.6.2015 - Schůzka - poslední 
 

 26.-28.6.2015 - Pracovní četa 

 1.7.2015 - Výběr kufrů v klubovně 
 

   04.-24.7.2015 - Tábor 2015 
 

 

Do tábora zbývá jen pár týdnů… 
Kdo z vás dosáhne na hodnotné ceny za… 

 

BODOVÁNÍ? 
 

 


