
Informační centrum: 
 V prvé řadě bychom Vám chtěli připomenout, že se blíží Vánoční výprava. Proběhne v termínu              

16 – 19. 12. 2004. Doufáme, že se Vás na této výpravě objeví co nejvíce, jelikož se jedná o jednu 
z nejhezčích výprav v roce. Je to jedinečná šance oslavit Vánoce s oddílem. A tato šance se Vám 
vyskytne jen 1x do roka.  

 Dále tu máme upozornění pro rodiče. Jelikož se v poslední době hodně šíří klíšťata, bylo by dobré tomu 
předejít a nechat očkovat své dítě (děti) proti klíšťové encefalitidě. Nyní je nejvhodnější doba pro 
očkování. Proto nespoléhejte na to, že je nepotká infikované klíště a raději tomu předejděte očkováním. 

 Nakonec by bylo dobré neopomenout nástěnky. Zatím se Vám je daří obměňovat a vypadají hezky. Škoda 
však je, že se o úpravu nástěnek starají jen někteří z družinky. Je to přece jen Vaše společná nástěnka, a 
proto by se do toho měla zapojit celá družinka!!! 

SOUTĚŽ 
Soutěž v minulém čísle Hlásínku nebyla úplně tak jednoduchá, a přesto se k nám dostala hromada odpovědí. 
Správná odpověď na otázku, kdo si odlévá stopu na obrázku, byla Lišák. Správně odpověděli: Dale, Klíšťák, 
Opic, Luňák, Luck, Jerry, Roxtidy, Šíp, Pompo a Tomáš. Zbylé odpovědi se k nám buď nedostaly nebo byla 
špatně odpověď.  Za 100%-ní docházku získali 3 Mustangy: Opic, Roxtidy, Šíp, Pompo a Kryštof. Další 4 
Mustangy za příspěvek do Hlásínku dostal opět pouze Šíp a díky tomu opět vyhrál měsíční bodování.  Rozdali 
jsme proto hodně Mustangů (celkem 39). Všechny Mustangy budou vyplaceny na schůzce 3.11.2004. A co bude 
Vaším dalším úkolem??? Každý, kdo přinese do schůzky 24.11. všechny Hlásínky, na kterých se objevily obrázky 
Indiánských měsíců (napovíme, že jsou 3), dostane jako odměnu 4 Mustangy. Jinak můžete celoročně nosit své 
příspěvky do Hlásínku. Vždyť 4 Mustangy za to stojí, ne? 

HHHiisssttoorrriieee  ssskkaaauuutttiiinnggguuu   vvv   ddaaatteeccchhh:::i to i  k n d te    
1857 – 22. února se v Londýně narodil Robert Baden-Powell, zakladatel skautingu a světový náčelník skautů 
1860  – 14. srpna se narodil v Anglii Ernest Thompson Seton, zakladatel woodcraftu a první náčelník skautů v  USA 
1876 – 5. září se v Praze narodil František Benjamin Svojsík, zakladatel českého skautingu. 
1902 – první tábor Woodcraft pod vedením E. T. Setona 
1907 – první skautský tábor Roberta Badena-Powella na ostrůvku Brownsea 
1911 – A. B. Svojsík, profesor tělocviku na Žižkovské reálce, jede do Anglie, aby viděl skauting na vlastní oči.   
Překládá Scouting for Boys, vede první družinu českých skautů – svých žáků. 
1912 – A. B. Svojsík vede první tábor českých junáků ve Vorlovských lesích u Lipnice 
1920 – 1. světové jamboree v Londýně 
1926 – vyhlášen 22. únor za svátek všech skautek = Den sesterství 
1931 – první slovanské jamboree v Praze za účasti 15 000 skautů a skautek 
1938 – 17. září zemřel A. B. Svojsík na streptokokovou nákazu 
1940 – 28. října - nařízení o rozpuštění Junáka nacisty 
1941 – na své farmě v Keni zemřel světový náčelník Baden-Powell 
1945 – při pražském květnovém povstání obnovena skautská činnost 
1945 – 24. dubna zemřel spisovatel, přírodovědec, zálesák a zakladatel Woodcraftu E. T. Seton 
1950 – v Ústředním listě republiky Československé oznámen zánik Junáka 
1968 – obnova Junáka 
1970 – 1. září potřetí ukončena činnost českého Junáka. Do prosince 1989 pokračovala řada skautských oddílů pod 
hlavičkami jiných povolených organizací 
1973 – založil Karel Švehla (Charlie) liberecké Mustangy 
1983 – 7. září - založení 27. oddílu skautů 
 
Vtipy (autor: Šíp) P.S. Prosíme Šípa, aby příště přinesl něco jiného než vtipy

• Muž k manželce : „Slyšela jsi, že vynalezli krém, který zkrášluje ženy?“ Slyšela a 
dokonce ho i používám.“ Hned jsem věděl, že je to podvod. 

• U psychiatra: „Pane doktore, připadá mi,že jsem Kačer Donald.“ „Tady máte léky a 
přijďte za dva týdny.“ Po dvou týdnech doktor povídá: „Myslím, že už jste vyléčen.“ „To 
je skvělé, hned to musím říct svým synovcům Bubíkovi, Dulíkovi a Kulíkovi. 

• „Jak to, že z cely R 17 utekl vězeň?“ „Měl klíč!!!“ „Ukradl ho?“ „Ne, poctivě ho vyhrál 
v kartách.“ 

• Babička si užívá bahenní koupel. Vnučka přijde, pozoruje hustou černou tekutinu a 
ptá se: „Babi, jak dlouho ses nemyla?“ 

• Učitel se ptá Jendy:“Když koupíš veku za patnáct korun, salát za šest korun, rajčata 
za osm, co budeš mít nakonec?“ „Superbagetu.“ 
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