
 

Infostánek 
 

• Připomínáme, že letní tábor proběhne v termínu od 
3.7 do 23.7.2010. Tábořit budeme opět na naší louce 
pod vesnicí Vápno u Českého Dubu.  

• Dále bychom chtěli připomenout důležitou schůzku 
26.5.2010, na které budeme kontrolovat kroje. Ti, 
kteří již kroj mají, nechť na tuto schůzku přinesou. 
Ostatní podniknou s naší pomocí do této schůzky 
kroky k tomu, aby měli kroj v pořádku. 

• A jelikož opakování jest matkou moudrosti, tak 
bych vás chtěl upozornit, že na tábor bude 
nutné vzít si s sebou maskáče – tedy kalhoty, 
košili (blůzu), popřípadě i kabát a dobré boty do 
terénu.  

• Chtěli bychom všechny, kteří stále plní 
nováčkovskou zkoušku, pochválit za hezký 
posun dopředu v jejím plnění! Jen tak dál 
pánové!!! 

• Dne 12.6.2010 se uskuteční výprava do 
zahraničí. Je proto nutné, aby měli účastníci 
této výpravy v pořádku CESTOVNÍ PAS!!! Bližší 
informace k výpravě včas obdržíte. 

Výherci dubnové soutěže 
 

1)  Znění prvního úkolu bylo: navštívit internetovou 
stránku www.youtube.com, vybrat to nejvtipnější 
video a podělit se o něj s ostatními.  

 
Výherci:  
1. - Net - Funny video - 6 hlasů 
2. - Blesk - Žatecká prda - kočkonos - 4 hlasy 
3. - Marvin - Žatecká prda - Mistr Kopr - 1 hlas 
Ostatní zúčastnění: Kuba, Gepard 
 
Výhry: 1. místo: 15M, 2.místo: 10M, 3.místo: 5M 
Ostatní zúčastnění: 5M 

 
2) Znění druhého úkolu bylo: zkuste si tipnout, kolik 
naši oddílovou stránku navštíví lidí do dne 30.4. 2010 
nejpozději do 23:59.   

 
Stav na webu: 35 770 návštěvníků 
 
1. místo - Net 35 755 (rozdíl: 15) 
2. místo - Soptík 35 746 (rozdíl: 24) 
3. místo- Tornádo 35 735 (rozdíl: 35) 
Ostatní zúčastnění: Chip, Marvin, Kuba, Marek, 
Gepard, Marián, Levhart 
 
Výše výher zůstávají stejné, jak u úkolu č. 1 
 

    Výhercům i zúčastněným gratulujeme! 
 

Květnová soutěž 
 

Máme tu pro vás opět novou soutěž, která vyžaduje jen 
minimum úsilí, abyste dosáhli na mustangovou 
odměnu. Znění je takovéto: Do schůzky 26.5. 
odevzdejte tip, kolik oddílových výprav se uskuteční od 
začátku školního roku do 31.5.2010...HODNĚ 
ÚSPĚCHŮ!!! 

Velké předtáborové a táborové téma 
Kanadské bodování 

 

Já, velitel české armády, jsem se doslechl o vašich schopnostech a rozhodl jsem se, že z vás udělám svou 
elitní 601. jednotku, která bude mít možnost rozšířit naše území do celé Evropy. Naše země je v rozkvětu, 
máme nejsilnější armádu a k úspěchu jen krůček! Je teď pouze na vás, jak se úkolu zhostíte, a která družina 
se stane dobyvatelem celého světa. Zde je plán Vaší důležité mise:  
 

Cíl mise: obsazení Evropy 
Název jednotky: 601.skupina speciálních sil 
Plán mise: organizovaně, takticky a opatrně prostupovat Evropou, zabírat nová území, bojovat s nepřítelem 
a vydobýt si tak ovládnutí a obsazení Evropy.  
Způsob provedení 
 

-  na začátku každé schůzky odevzdá každá družina papír, kde bude napsáno, s jakými jednotkami, 
z jakého státu a do kterého chce táhnout 

- během schůzky vedoucí provedou dané tahy 
- stát je obsazen tehdy, když se v něm jednotka zastaví; v případě, že je stát obsazen protivníkem, 

nebo se v něm obě strany střetnou, je třeba provést boj 
- přeskakovat neobsazené a protivníkem obsazené státy je zakázáno 
- mezi některými státy jsou mosty, přes které je možné stát snadněji obsadit 
- pokud jednotka obsadí stát, vylosuje si kartičku náhod a dostane prémii 20 Mustangů 

Boj 
- za všechny jednotky v daném státě si družina hodí jednou kostkou 
- k hodnotě kostky se přičtou všechny hodnoty síly daných jednotek; silnější jednotky vyhrávají; 

protivník je tímto zlikvidován, stát obsazen a výherce získává prémii 70 Mustangů 
 

 
 
 
 
 
 
Doufám, že nezklamete mou důvěru do vás vloženou a že každou schůzku uvidím na mapě Evropy 
nově dobytá území, tvrdé boje mezi družinami a nově vzniklé taktické plány! 
 

- nová jednotka začíná svůj pohyb ze základny 
- dělostřelectvo je nepohyblivé, lze ho vybudovat v 
jakémkoli svém obsazeném státě 

- maximální pohybové možnosti není nutné využít 
 

Jednotky Pohyb Síla Cena (Mustangů) 
Pěšák 1 +1 20 
Obrněné vozidlo 3 +2 50 
Tank 2 +4 100 
Letka 4 +6 150 
Dělostřelectvo 0 +10 200 

 


