
 
Infostánek 

plný důležitých informací!  
 

• 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, prosím, 
zvýšenou pozornost a nezapomeňte ho společně 
s Hlásínkem předat rodičům. 

• I během letošního tábora proběhne den s rodiči, 
který je naplánován na sobotu 9. 7. 2016 odpoledne. 
Bude pro vás připraven společný program 
s možností přespání ve vlastním stanu či v některém 
z volných tee-pee. Večer jste rovněž zváni k našemu 
táborovému ohni, který je vždy moc hezkým 
zážitkem. Podrobné informace se včas dozvíte 
formou speciálního lístečku nebo na internetových 
stránkách oddílu www.27skauti.cz 

• Chybí-li někomu jakákoliv věc na kroj nebo dokonce 
kroj samotný, nechť se obrátí co nejdříve na 
některého z vedoucích během schůzky či výpravy.  

• Na schůzku 29. 6. 2016 si s sebou přineste sbalený 
kufr na tábor. V pátek je povezeme na tábořiště 
nákladním autem společně s dalším vybavením. 
Seznam věcí, které je vhodné si do kufru zabalit, 
naleznete v příloze tohoto Hlásínku. 

• V termínu 24. - 26. 6. 2016 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 je v sobotu 25. 6. 2016 kolem 10h  
u kapličky ve Vápně – malá vesnička kousek od 
tábořiště. Zde na vás bude čekat některý 
z vedoucích. Konec je plánován maximálně na 18h. 
Veškeré další informace obdržíte zavčasu emailem. 
Za účast a pomoc předem velice děkujeme. 

• Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o zvážení 
posílání balíků na tábor, jelikož je pro nás velmi 
obtížné, dopravit je až na louku. Během tábora je 
zajištěna kvalitní a pestrá strava 5x denně.  

• Již tuto sobotu 4. 6. 2016 se vyrazíme podívat do 
německého příhraničí na zříceninu hradu Oybin. 
Jak jsme již avizovali – k účasti na této výpravě je 
nutné přinést platný cestovní pas!  

 

Víte, čím se u nás oceňuje 80% docházka ve 
dvou po sobě jdoucích měsících?  

VIP kartičkou!  
 

Jsme rádi, že i v tomto čísle Hlásínku můžeme 
jmenovat ty, kteří si plně zaslouží VIP kartičku za svou 
parádní a příkladnou docházku. Je to jedna z věcí, 
které si u svých členů opravdu vážíme! Proto jsme se 
na jaře tohoto roku rozhodli, že předáme VIP kartičku 
tomu, kdo ve dvou po sobě jdoucích měsících 
dosáhne alespoň 80% docházky. Nebudeme však 
chodit dlouho okolo horké kaše a přejdeme k věci… 
 

Upřímnou gratulaci a VIP kartičku  
od oddílu získávají tito borci: 

 

Smíšek, Samsung, Radim, Brouk, 
Honza, Grizzly, Svišť, Vlk a Leo  

 

Připomínáme, že VIP kartička se vám bude již za dva 
týdny určitě hodit! V sobotu 11. 6. 2016 jsme si pro 
vás připravili další VIP akci netradičním programem. 
Prozatím vám však neřekneme více, neb byste přišli 
o to správné překvapení! Dorazíte? Já určitě! ☺  
 

Je čas vyhlásit poslední letošní  
HLÁSÍNKOVOU SOUTĚŽ 

 

Byla by škoda, kdybychom v posledním Hlásínku 
tohoto roku nevyhlásili nějakou pořádně vypečenou 
soutěž. Většina obsahu tohoto Hlásínku se věnuje 
našemu letnímu táboru a proto i soutěž bude 
s táborem nedílně spojena. Během tří týdnů, které 
spolu strávíme na našem tábořišti, budete mít 
několik možností, jak si přivydělat pár Mustangů. 
Stačí být ve správnou dobu na správném místě nebo 
splnit určitý speciální úkol. V případě, že se vám 
podaří splnit zadání a všechna další kritéria 
soutěžního úkolu, obdržíte za každý z nich rovných 
10 Mustangů! A věřte, že Mustangy se vám budou 
během tábora velmi hodit! Pojďme se tedy podívat na 
zadání jednotlivých úkolů:  
 

10 Mustangů získá ten: 
 

1) kdo dosáhne v kontrolách úklidu 3 dny po sobě 
plného počtu bodů – to znamená 5/5 možných. Této 
výhody lze dosáhnout i opakovaně. 
 

2) kdo během odpoledního klidu ve středu 6. 7. 
odevzdá Klíšťákovi čistý list papíru se svým jménem. 
 

3) kdo na ranní rozcvičce ve čtvrtek 7. 7. bude mít 
na hlavě čepici či jinou běžnou pokrývku hlavy.  
 

4) kdo během večerního nástupu dne 8. 7. bude mít 
v kapse krabičku sirek.  
 

5) kdo v průběhu tábora vyrobí cokoliv užitečného 
pro sebe nebo ostatní a předvede využití v praxi. Této 
výhody lze dosáhnout i opakovaně. 
 

Už teď se těšíme na všechny, kteří se do soutěží 
zapojí. Deset Mustangů se díky Hlásínku dá na 
táboře vydělat i několikrát týdně! Tak jen do toho! ☺   

Přihláška a platba za tábor 
 

Na dnešní schůzce 1. 6. 2016 byl  
termín pro odevzdání  
kompletní přihlášky na tábor.  
V případě,  že jste přihlášku  
(nebo některou část) nestihli či 
zapomněli donést, je zapotřebí  
to co nejdříve napravit, avšak  
nejpozději do schůzky 8. 6. 2016. 
 

Další informace se týká platby za tábor – budeme 
velmi vděční, když bude provedena do poloviny 
června, abychom mohli provést nutné předzásobení. 
Částku ve výši 3 635,- Kč prosím uhraďte na náš 
transparentní účet u FIO banky:  2900508650/2010. 
Variabilní symbol má každý člen uvedený v přihlášce 
na tábor. Pokud budete potřebovat pro platbu za 
tábor vystavit fakturu, obraťte se prosím na Zipa se 
všemi potřebnými údaji.  

 

Na závěr bych Vám chtěl za celé vedení  
27. oddílu skautů popřát, abyste si užili všechny 

červnové akce, na konci měsíce vyšli ze školy 
s vysvědčením se samými jedničkami a hlavně, 

abyste si pořádně užili náš letní tábor!!!  

 


