
 
 

Tučňáci Květen Celkem Pořadí Postup 
Henry 106 215 4.  
Šimon 38 102 28.  
Vlk 100 192 12. – 14.  
Medík 106 192 12. – 14.  
Leochod 44 163 17.  
Medvěd 71 99 29.  
Kuba 114 211 6.  
Hobit 105 202 9. - 10.  
Krumpáč 90 185 15.  
Rigi 100 192 12. – 14.  
Česnek 50 109 27.  
Béďa 42 125 22. - 23.  
Sysel 36 79 30.  
David 129 244 1. - 2.  
Šavlozub 56 147 18.  
Oliver 98 213 5.  
Panter 100 194 11.  
Celkem 1385 2864 1.  

Mloci Květen Celkem Pořadí Postup 
Filip 65 121 22.  
Brouk 46 127 21.  
Radim 62 120 25.  
Dave 134 244 1. - 2.   
Echo 103 202 9. - 10.  
Honza 107 207 8.  
Soudek 49 66 32.  
Myšpulín 69 115 26.  
Kelt 71 132 19.  
Žabák 71 129 20.  
Kotlík 89 172 16.  
Emet 10 71 31.  
Sechy 42 63 33.  
Hraboš 124 239 3.  
Myšák 62 125 22. – 23.  
Chipsík 12 58 34.  
Štófa 101 209 7.  
Celkem 1217 2400 2.  
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Vyšel dne: 2. 6. 2021 

Trvalo to dlouho, ale konečně zde opět máme 
výherce našeho normálního bodování. 
Zároveň je to poslední bodování, které v tomto 
roce uvidíte, jelikož finální pořadí se dozvíte až 
na táboře, který je doslova za dveřmi. Nyní už 
se ale podívejme, kdo se stal vítězem 
posledního měsíčního bodování tohoto roku. 
Konkurence byla vysoká, ale nakonec první 
příčku obsadil: 

Nazdar kluci! 
Už dlouho jsem se těšil, až toto budu moci říci: „Online program je definitivně u konce a tábor je tu 
za malou chvilku!“ Nicméně pojďme si ještě zrekapitulovat, co se v květnu stalo. Když nám skončil 
online program a začali jsme normálně fungovat, počasí nám moc nepřálo, ale to nás neodradilo a 
užili jsme si spoustu zábavy. Krom několika skvělých schůzek a výprav jsme si na samotném konci 
zkusili i vícedenní výpravu, která dopadla výborně. Jsem si jist, že se všichni řádně těšíme na akce 
v posledním měsíci školního roku, co nás ale vlastně čeká? 
Červen odstartujeme s plnou parádou, jelikož nás hned první víkend čeká VIP výprava a rozhodně 
se máte na co těšit, zábava je zaručena. Krom schůzek nás čeká i jednodenní výprava a konec měsíce 
se ponese v duchu táborové atmosféry, jelikož nás čeká Pracovní četa! Uděláme zde práci, která je 
třeba k řádnému chodu tábora, vykopeme latríny a odpadovou jámu, vyčistíme louku a nejspíš se 
podíváme i do lesa. Nenechte se však zmást, sice to zní jako hodně práce, ale společně nám rychle 
uteče a rozhodně bude čas i na kupu zábavy. No a pak už stačí odevzdat kufry a 3. července dorazit 
na Rybníček a odjet společně na tábor. Už se na vás všechny moc těším!  Váš Hlásínek 

Rozpis akcí na červen 
2. 6. 2021 - Dnešní schůzka 
5. 6. 2021 - VIP Výprava 
9. 6. 2021 - Schůzka 

12. 6. 2021 - Výprava 
16. 6. 2021 - Schůzka 
23. 6. 2021 - Schůzka 

25. – 27. 6. 2021 - Pracovní četa 
30. 6. 2021 - Kufrová schůzka 

3. – 23. 7. 2021 - Tábor 
 

 

V červnu máte poslední možnost udělat si 
přehled, jak si vedete v bodování a něco s tím 
udělat, jelikož se už blíží tábor a zakončení 
tohoto školního roku. 

Gratuluji vítězi, chválím všechny zúčastněné 
a už se na vás všechny moc těším na táboře! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hned první víkend v měsíci nás čeká VIP 
výprava, tak najdi kartičku a doraž! 

 Tábor je skoro tu! Proběhne od 3. 7. do 
23. 7. 2021. Pojeď s námi na nejlepší akci 
roku, čeká nás spousta zábavy. 

 S táborem je spojena i pracovní četa, která 
proběhne v termínu 25. – 27. 6. 

 Stejně jako loni jsme letos bohužel museli 
zrušit rodičovský den na táboře. Děkujeme za 
pochopení a budeme se na vás těšit příště.  

 Spolu s tímto číslem jste dostali i táborovou 
přílohu, tu si dobře projděte, najdete v ní 
mnoho důležitých informací. 

 V úterý 8. 6. proběhne táborová schůzka pro 
rodiče v naší klubovně. Prosíme o účast rodičů 
všech kluků, kteří pojedou na tábor (tedy i 
těch rodičů, kteří se nějaké schůze už dříve 
účastnili, některé věci budou nové) 

 
Mysleli jste si, že jsme zapomněli na Sportovce 
měsíce? V žádném případě, jen jsme oproti 
minulým vydáním přesunuli bodování sem na 
zadní stranu. To však nic nemění na tom, že nás 
svými sportovními výkony nepřestáváte udivovat! 
Těm, kteří se v tabulce nevidí, bych doporučil 
menší protáhnutí, jelikož tábor je skoro tu a troška 
cviku se rozhodně bude hodit! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stejně jako loni nás i letos čekají některá zvláštní 
opatření. Po loňské zkušenosti jsme pravidla 
upravili a níže vám přinášíme jejich přibližný 
přehled. Přibližný je proto, že stále neznáme 
všechna oficiální nařízení, která budeme muset 
dodržovat. Toto nevědomí komplikuje situaci jak 
vaši, tak naši, proto jsme se pokusili udělat 
přehled toho nejdůležitějšího, co víme a co tušíme. 
Letos bude jednou z podmínek k účasti na 
táboře test na onemocnění Covid-19 a 
s největší pravděpodobností to bude PCR test, 
který má každý dvakrát do měsíce zdarma. 
Zarezervujte, prosím, vašeho syna k testování 
těsně před táborem už nyní. Návod k přihlášení 
najdete ve svých emailových schránkách. 
Alternativou testu by byl doklad o prodělání 
nemoci mladší než 180 dnů. 
Oproti loňsku nemusíme shánět dezinfekci, 
v klubovně ji máme dostatek a zásoba na tábor je 
značná (ještě jednou vám děkujeme za její shánění 
v loňském roce). Letos také nebudeme potřebovat 
vybrat nouzové roušky (dělali jsme loni). Usoudili 
jsme, že je pro obě strany jednodušší, když 
v případě potřeby použijeme lékařské roušky, 
které máme pro tyto případy nakoupeny. 
Další pravidlo platí pro každý rok, ale letos je ještě 
více důležité. Označte si, prosím, všechny kusy 
oblečení a vybavení (hlavně pak jídelní soupravu a 
příbor) poznatelnou osobní značkou (vhodné je 
příjmení, nebo alespoň iniciály). Předejme tak 
nechtěné záměně vybavení. 
Budeme také samozřejmě potřebovat všechny 
přihlášky a další nutné papíry k účasti na táboře. 
Prosíme o jejich odevzdání nejpozději do 
9. června. 
Děkujeme za spolupráci a všechny potřebné a 
aktuální informace vždy najdete ve vašich 
emailových schránkách. 

Platba za tábor 
Než se dostaneme k hlavnímu obsahu tohoto 
článku, chtěli bychom se omluvit, že jsou letos 
informace opět na poslední chvíli, ale sami všichni 
vidíme, jakou životnost různá nařízení mají. 
Děkujeme za pochopení. 
Každopádně jedno je jisté, tábor bude a proběhne 
v termínu od 3. 7. do 23. 7 2021. Jednou 
z důležitých věcí, které k proběhnutí tábora 
potřebujeme, je uhrazení výdajů (doprava, strava, 
údržba táborových staveb a materiálu apod.). 
Chtěli bychom vás proto poprosit o uhrazení 
táborového poplatku do 18. 6. 2021 na náš 
transparentní účet 2900508650/2010. Všechny 
podrobnosti naleznete v táborových přílohách a ve 
svém emailu.              Děkujeme 

Kroj a vše k němu patřící 
Tábor je tu co nevidět a krom sekerek, nožů, bot a 
hromady dalšího vybavení, budete potřebovat i 
skautský kroj (pouze ti, co již splnili Přijímací a 
Nováčkovskou zkoušku). Na něm potřebuješ mít 
všechny náležitosti (suchý zip, nášivka WOSM, 
státní a městská domovenka, číslo oddílu, kožený 
Mustang s třásní a šátek s Dynamem + turbánek). 
Pokud ti cokoli z výše uvedeného chybí nebo 
nemáš kroj (a máš splněnou P+N zkoušku), řekni 
to na nejbližší schůzce Šípkovi. Ten si to zapíše a 
postará se, abys měl vše potřebné. Pokud je ti kroj 
malý, řekni to také Šípkovi a on ti za 200 Kč 
zapůjčí nový. Nezapomeň s sebou přinést svůj 
starý kroj, za který dostaneš 100 Kč zpátky. Tak ať 
nám to všem na táboře sluší! 

Dave 1. 

David 2. 

Filip 3. 

Hraboš 4. 

Kuba 5. 

   

Gratulaci k získání 
prvního místa vyhrává 
Dave, dobrá práce! 
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