
Zvláštní poděkování  
Jak jste si mohli všimnout, v průběhu posledních 
dvou týdnů se velmi zvýšila aktivita Šimona, 
Šmuela a Sviště. Několikrát vám streamovali (živě 
vysílali) nějaké hry a dokonce si pro vás připravili i 
hru na schůzku. Pokud jste se nemohli účastnit 
poslední schůzky, kde měl hru Šimon, nezoufejte, 
na příští schůzku si kluci připravili další hru, 
tentokrát pod vedením Šmuela. 
Za celé vedení 27. oddílu bych jim tímto chtěl 
poděkovat za jejich aktivitu.  

 
 

Tučňáci Duben Celkem Pořadí Postup 
Svišť 39 53 12.  
Šmuel 69 84 3.  
Šimon 26 30 23.  
Vlk 27 32 22.  
Medík 8 23 25.  
Leochod 31 40 18.-19.  
Medvěd 33 33 16.-17.  
Kuba 67 79 4.  
Hobit 44 57 9.  
Krumpáč 5 8 26.  
Rigi 33 42 16.-17.  
Česnek 34 43 15.  
Béďa 37 50 14.  
Sysel 29 35 20.  
David 41 50 11.  
Celkem 523 659 1-2.  

Mloci Duben Celkem Pořadí Postup 
Henry 43 52 10.  
Filip 31 40 18.-19.  
Brouk 1 1 29.  
Radim 38 43 13.  
Dave 89 104 1.  
Echo 28 34 21.  
Honza 3 3 28.  
Soudek 15 15 24.  
Myšpulín 50 56 8.  
Kelt 61 73 5.-6.  
Žabák 61 73 5.-6.  
Kotlík 0 0 30.-34.  
Emet 0 0 30.-34.  
Sechy 0 0 30.-34.  
Kóža 4 4 27.  
Hraboš 60 75 7.  
Myšák 71 86 2.  
Chipsík 0 0 30.-34.  
Celkem 555 659 1-2.  
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         Online bodování 
Nové bodovací tabulky krásně ukazují  
Vaši aktivitu v online programu a jak 
jste byli v uplynulém měsíci úspěšní 
 v plnění výzev i na schůzkách. 
Vzhledem k tomu že konec individuální výpravy 
byl až prvního května, v tomto bodování se ještě 
neprojevila.  
A pokud nejsi na přední příčce,  
nemusíš zoufat, ještě máš nějaký  
čas to změnit. 

Vyšel dne: 4. 5. 2020 

Krátké ohlédnutí se zpět 
Za dobu, co běží náš online program, už jsme toho 
stihli hodně. Nevěříte? Tak čtěte dál.  
Máme za sebou pět online schůzek přes Google 
Meet, jednu individuální výpravu, celých šest 
pátečních herních turnajů. 
Celkem bylo odevzdáno 296 splněných výzev, což je 
naprosto neskutečné číslo.  
Na zadní straně najdeš výběr vašich fotek ze 
splněných výzev, tak se nezapomeň podívat. 

Duben byl plný výzev, schůzek a dalších aspektů 
našeho online programu. Většina z nich byla 
bodovaná, a i přes velkou snahu vás všech, vítěz 
může být přeci jen jeden a v dubnu tuto vrcholnou 
příčku obsadil… 

Nazdar, kluci! 
Už jsme opět o další měsíc blíže k prázdninám. Během uplynulého měsíce jsme se bohužel nemohli osobně 
setkat, ale nemůžeme říct, že jsme se vůbec neviděli. Díky aplikaci Google Meet jsme se „potkávali“ na našich 
oddílových online schůzkách. Moc mě těší vaše účast, jelikož se zapojil takřka celý oddíl a z toho mám 
obrovskou radost. 
Během měsíce dubna vyšplhala průměrná venkovní teplota na příjemnou laťku a krom občasných 
studenějších poryvů větru je venku nádherně. To je skvělá zpráva, jelikož jsou díky tomu procházky v přírodě 
mnohem příjemnější. Ostatně někteří z vás si to vyzkoušeli minimálně při absolvování individuální výpravy, 
největší novinky v našem dosavadním programu. Oteplení nám do přírody vneslo mnoho pestrých barev, 
jelikož velké množství stromů a keřů začalo rozkvétat. Venku je zkrátka krásně a pokud máte možnost strávit 
nějaký čas v přírodě, rozhodně jí využijte. 
Závěrem bych vám chtěl moc poděkovat za vaši účast v oddílovém programu a za to, že jste doma hodní a 
nezlobíte rodiče, jelikož to nyní mají určitě těžké. Už se na vás na všechny moc těším.  Váš Hlásínek 

Dave 



 

Díky moc všem, kteří se zapojujete do online programu. Pořadí stále není jisté a ceny může získat kdokoli. 


	Hlásínek květen 2020 - 1
	Hlásínek květen 2020 - 2

