
 

 

Mloci Květen Celkem Pořadí Postup 
Šípek 78 519 6.  
Šimon 68 390 15.  
Radim 8 299 22.  
Filip 55 463 12.  
Brouk 18 357 19.  
Honza 84 553 4.  
Dave 56 488 9.  
Echo 77 397 17.  
Soudek 48 373 17.  
Vašek 2 46 316 21.  
Emet 25 473 11.  
Béďa 0 130 24.  
Celkem 563 4758 2.  

Tučňáci Květen Celkem Pořadí Postup 
Henry 36 515 7.  
Šmuel 90 508 8.  
Kaktus 6 111 25.  
Svišť 90 528 5.  
Vlk 69 556 3.  
Vašek 0 49 27.  
Medík 64 379 16.  
Leochod 70 366 18.  
Žralok 39 242 23.  
Medvěd 71 435 13.  
Jestřáb 67 330 20.  
Kuba 91 572 2.  
Hobit 93 579 1.  
Krumpáč 35 482 10.  
Myšpulín 43 96 26.  
Žabák 40 40 28.  
Kelt 10 10 29.  
Celkem 914 5798 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahoj kluci! Není tomu tak dávno, kdy jsme se procházeli podzimní krajinou, seděli u štědrovečerního stolu 
nebo si užívali nejrůznějších zimních radovánek. A najednou, skoro jako lusknutím prstů, tu máme červen! 
Tento měsíc nám, skautům z 27. oddílu, jasně napovídá, že nejlepší akce celého roku je již na dohled.  
Ano, mluvím o našem třítýdenním letním táboře v malebném údolí řeky Zábrdky, na který již určitě všichni 
netrpělivě čekáte. Než ale nastoupíme do autobusu směr Vápno, pojďme se podívat, čím si v červnu zkrátíme 
naše čekání. Hned tuto sobotu se můžete těšit na VIP akci, během které změříme své síly v přesnosti  
a taktice - zúčastníme se totiž hry s názvem LaserTag! Po pořádné porci zábavy nás čeká nějaká ta práce, 
bez které by se náš letní tábor zkrátka neobešel. Jistě tušíte, že se poslední víkend před táborem vydáme na 
pracovní četu. Věřím, že se nás sejde co nejvíce, protože čím více práce uděláme, tím více zábavy si budeme 
moci užít během samotného tábora. Samozřejmě se také můžete těšit na několik schůzek, které budeme 
určitě trávit venku před klubovnou, pokud to počasí jen trochu dovolí. Zejména důležitá však bude schůzka 
26. 6., na kterou si nezapomeňte přinést sbalený kufr se všemi věcmi, které do něj patří. 

Jak vidíte, čas do tábora nám určitě uteče jako voda a než se rozkoukáme, už půjdeme známým údolím 
vstříc skvělým zážitkům letního táboření s partou správných kamarádů. Nevím, jak vy, ale já už se vážně 
nemohu dočkat a počítám každý den, který do tábora zbývá. 

Na závěr vám chci popřát, abyste zakončili školní rok s co nejlepšími výsledky, užili si nejen náš letní tábor, 
ale i všechny další radovánky, které prázdniny přináší. Budu se na vás těšit zase v září!  Váš Hlásínek.  
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Rozpis akcí na červen 
5. 6. 2019 - Dnešní družinovka 
8. 6. 2019 - VIP akce 

12. 6. 2019
19. 6. 2019

- 
- 

Schůzka 
Schůzka 

21. - 23. 6. 2019 - Pracovní četa 
26. 6. 2019 - Schůzka + výběr kufrů    

29. 6. - 19. 7. 2019 - Letní tábor 2019 

 

 

Letní tábor se nezadržitelně blíží! 
Kdo si odnese hodnotné ceny  

za své výsledky v… 

BODOVÁNÍ? 

Srdce hory to sice není,  
ale poklad plný Mustangů  

v květnu našel... 

Během letního 
tábora se 

z nás stanou 
opravdoví 

zálesáci, které 
jen tak něco 
nerozhodí!  

Gratulujeme 


