
 
 

 Duben Celkem Pořadí Postup 
Svišť 14 14 6.  
Šmuel 15 15 1.-5.  
Šimon 4 4 23.  
Vlk 5 5 21.-22.  
Medík 15 15 1.-5.  
Leochod 9 9 12.-17.  
Medvěd 0 0 25.-33.  
Kuba 12 12 9.-11.  
Hobit 13 13 7.-8.  
Krumpáč 3 3 24.  
Rigi 9 9 12.-17.  
Česnek 9 9 12.-17.  
Béďa 13 13 7.-8.  
Sysel 6 6 18.-20.  
David 9 9 12.-17.  
Celkem 136 136 1.  

Mloci Duben Celkem Pořadí Postup 
Henry 9 9 12.-17.  
Filip 9 9 12.-17.  
Brouk 0 0 25.-33.  
Radim 5 5 21.-22.  
Dave 15 15 1.-5.  
Echo 6 6 18.-20  
Honza 0 0 25.-33.  
Soudek 0 0 25.-33.  
Myšpulín 6 6 18.-20.  
Kelt 12 12 9.-11.  
Žabák 12 12 9.-11.  
Kotlík 0 0 25.-33.  
Emet 0 0 25.-33.  
Sechy 0 0 25.-33.  
Kóža 0 0 25.-33.  
Hraboš 15 15 1.-5.  
Myšák 15 15 1.-5.  
Chipsík 0 0 25.-33.  
Celkem 104 104 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahoj, kluci! 
v polovině března jsme sice museli přerušit naši běžnou činnost a až do odvolání se nemůžeme vidět osobně, 
ale to nás nemůže zastavit, abychom fungovali jako oddíl dál. Rozjeli jsme oddílový program na dálku přes 
aplikaci Discord a naprostá většina z vás se již zapojila. Připravujeme pro vás každé pondělí, středu a pátek 
zajímavé výzvy a vy si s nimi vždy hravě poradíte. V úterý a čtvrtek dáváme tipy na zajímavé online knihy, 
weby, videa či audioknihy a super je, když občas nějaký tip, který vás zaujal, napíšete i vy. Už jsme si zahráli 
i společný turnaj v malování slov, na který zájemci pilně trénovali během týdne. Můžete si s námi plnit stezky 
na dálku či si jen tak popovídat. A od dnešního dne jsme pro vás připravili další novinku – oddílové online 
schůzky. Ty se budou pořádat každý týden ve středu vždy od 17:00 do 18:30 a zjistíte, že i na dálku si užijeme 
spoustu zábavy a něčemu se přiučíte. Nezapomínejte však ani na školu, učení doma je určitě trochu 
náročnější, ale je potřeba. A vymýšlíme pro vás další věci, abychom vám nabídli co nejlepší program, ale 
samozřejmě už se moc a moc těšíme, až se zas budeme moci vidět osobně na některé z mnoha schůzek a až 
vyrazíme na společné výpravy do přírody. Tak snad to bude co nejdříve, jen co to situace dovolí. Váš Hlásínek 

www.27skauti.cz 
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Speciální bodování 
Aneb aktivita na Discordu se počítá! 

 
Jak si můžete všimnout v tabulkách, změnila se 
čísla u vašich jmen. Tabulky aktuálně zobrazují 
počet bodů získaných za plnění výzev a další 
oddílovou aktivitu na Discordu. 

Nové bodování s námi bude až do obnovení běžné 
oddílové činnosti, kdy ho opět vystřídá klasické 
bodování, na které jste zvyklí. 

Vyšel dne: 1. 4. 2020 

Turnaj ve hře HaxBall 
Minulý týden jsme měli turnaj ve hře skribbl.io 
(kreslení a hádání). V pátek se můžeš těšit na další, 
tentokrát ve hře Haxball! Tuto hru najdeš na 
Discordu v sekci Oddílová herna v kanále Hrajeme. 
Pilně trénujte, ať jste v pátek v co nejlepší formě! 
To bude zápas! Určitě se  
v pátek připoj a zahraj si! 
Těšíme se! 

Přestože máme jiné bodování, boj o první příčky 
v něm přetrval. Do prvních výzev se vás zapojilo 
hodně, ale na samotné špici žebříčku stanulo jen pět 
z vás. Těmi nejlepšími se v prvním měsíci tohoto 
bodování stali: 
 

 

 

 

 

 



 

Ohlédnutí se zpět 
Měsíc březen sice neprobíhal podle původního plánu, ale zato byl plný výzev! Jak jste 
si určitě všimli, splněné Výzvy na oddílovém Discordu se začaly promítat také do 
výjimečného bodování, které jsme pro vás připravili. A jak se kdo vypořádal s 
dosavadními úkoly? Máte si čím zakrýt obličej, nebo doma pro zábavu a rozptýlení 
hrajete deskové či karetní hry? Podívejte se sami! :-) Níže máte malou rekapitulaci 
proběhlého týdne "doma s oddílem". 

Další výzvy budou již velmi brzo následovat, neváhej a zapoj se. 

Vše potřebné najdeš v Discordu v sekci Výzvy v kanále Zadání. 
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