
 

Schůzka pro rodiče 
Každým rokem pořádáme předtáborovou schůzku pro 
rodiče, na které se snažíme poskytnout maximum 
informací k našemu táboru, ale i k samotnému chodu 
oddílu. Letošní schůzka pro rodiče se uskuteční, po 
naší klasické oddílové schůzce, ve středu 3.6.2015 od 
18:45 v klubovně v Hanychově. O účast prosíme 
především rodiče nováčků, kteří s námi ještě na táboře 
nebyli. Avšak i ostatní jsou samozřejmě srdečně zváni.  

Těšíme se na vás! 
 

Infostánek 
 

• Připomínáme jedno důležité datum - letní tábor 
oddílu proběhne v termínu: 4.-24.7.2015 

• Společně s tímto Hlásínkem se vám do ruky 
dostávají velice důležité papíry, které se týkají 
letního tábora. Tyto podklady prosím předejde svým 
rodičům, kteří je za vás vyplní. Poté nám je prosím 
podle přiložených pokynů začněte nosit na schůzky 
a to co možná nejdříve! Nejpozději však do schůzky 
3.6.2015.  

• I letos pořádáme pro rodiče informativní schůzku 
před táborem – více informací se dočtete hned vedle. 

• Na konci května nás čeká super výprava pod bivaky. 
Více informací se včas dozvíte, ale už teď si na 
termín 22.-24.5.2015 rozhodně nic neplánujte a 
vyrazte společně s námi strávit hezký víkend do 
přírody pod naše klasické přístřešky zvané „bivaky“.   

• Velice důležitá informace se týká vašich krojů. 
Pokud již máte splněnou přijímací a nováčkovskou 
zkoušku, získáváte právo vlastnit oddílový kroj, 
který budete potřebovat především na táborových 
nástupech a různých příležitostných akcích oddílu. 
Pokud někomu z vás na kroji cokoliv chybí nebo ho 
dokonce ještě nemá, obraťte se co nejdříve na Zipa, 
Králíka či Neta.  

Nevěříte, že zrovna váš článek by byl otištěn v Hlásínku? Tady je důkaz!  
 

Marek a Bizon 
v dubnu napsali článek o zajímavém tématu - nejen, že si je můžete níže přečíst, ale rovněž 

jim můžete závidět i cenný podpis do stezek! Marka i Bizona bychom tímto chtěli veřejně 
pochválit za jejich snahu! Oba texty jsou bezesporu obsahově velmi zajímavé a nápadité.  

Na závěr nutno dodat, že texty prošly drobnou jazykovou korekturou. Tak vzhůru do čtení!  
 

Pokud byste chtěli být rovněž hvězdou Hlásínku, není nic jednoduššího, než podobný článek 

také napsat a zaslat na email Vojtech.Dlask@seznam.cz 

Bizon americký 
 

Bizon americký je největší zvíře amerického kontinentu. 
Existují dva poddruhy - bizon prérijní a bizon lesní. Do 
Ameriky se dostal z Asie. Je vysoký 150-160 cm a váží 
900-1500 kg. Jeho tělo je pokryto hnědou srstí stejně 
jako jeho 50 centimetrový ocas. Bizon je býložravec. 
Lesní bizon se navíc živí výhonky dřevin, žaludy a 
bobulemi. Má asi 32 zubů-24 stoliček a 8 řezáků. 
Prérijní bizoni se sdružují do stád. V zimě se rozptýlí do 
menších skupinek. V zimě odhrnují hlavou sníh a 
spásají trávu pod ním. Má jen tři nepřátele  kromě 
člověka to byli medvěd grizzly, puma a vlk. Indiáni z 
bizoních kůží dělali teepee.  Bizon 27.oddílu 
 

SPORT A POHYBOVÁ AKTIVITA  
V 21. STOLETÍ 

 

Pohyb býval každodenní záležitostí. Kdybychom se 
nemohli hýbat tak bychom vlastně nemohli vůbec 
nic. Kdysi měla většina lidí pro sport opravdu zájem. 
Snažili jsme se vymýšlet různé stroje, abychom měli 
více času na sama sebe – tudíž i na pohyb. Ale teď 
lidi vymýšlí hodně výmluv proto, aby se sportu 
věnovat nemuseli. A pak se lidi diví že jsou líní a 
tloustnou. Kdyby si místo ležení doma, když mají 
čas, šli třeba zaběhat nebo zacvičit, viděli by, že je to 
mnohem lepší jak pro tělo, tak i pro mysl. Tak se 
nad sebou všichni zamysleme a místo hraní na 

počítači pojďme radši cvičit! :)  Marek 

Květnová soutěž 
Květen je posledním měsícem v našem „skautském roce“, ve kterém je možné si ještě pořádně zasoutěžit! Věřím, 
že všichni využijete této opravdu jednoduché možnosti, jak si vydělat pár Mustangů navíc. Ty se vám budou 
hodit třeba na táboře – nechte se však překvapit, o co půjde. I tentokrát jsme si pro vás připravili zábavný typ 
soutěže, protože legrace není nikdy dost! Tak se připravte a jdeme na zadání soutěžního úkolu:  
 

Kdo na schůzce 20.5.2015 přesně v 17:30 krátce zapíská na píšťalku, dostane 10 Mustangů!  
 

A jelikož vím, že by vám jedna soutěž nestačila, tak vám přidám ještě jednu navíc!!! 
 

Dvojice, která na výpravě pod bivaky 22.-24.5.2015 postaví kvalitní bivak, dostane 15 Mustangů! 

Vyhlášení dubnové soutěže 
V dubnu jste měli možnost zúčastnit se další z řady 
legračních soutěží, která se tentokrát týkala hlavně 
vaší kreativity. Vaším úkolem bylo přijít na schůzku 
22.4.2015 s netradiční pokrývkou hlavy. Několik 
z vás opravdu zapojilo svého kreativního ducha a na 
schůzku dorazili s originálními nápady „na hlavě“.  
Pojďme si tedy jmenovitě přiblížit ty, kteří se soutěže 
zúčastnili a také jejich Mustangové odměny:  

 

Grizzly s Vlkem si odnášejí 40 Mustangů 
Hned za nimi je Jenda a jeho 30 Mustangů  

A nakonec tu máme Smíška s 20 Mustangy!  
 

Gratulujeme! 


