
 

 
 
 

 
• Prázdniny jsou sice ještě daleko, ale již teď 

oznamujeme, že náš tábor proběhne v termínu:  
2. - 22. 7. 2016 

• Chtěli bychom tímto všem srdečně poděkovat 
za perfektní spolupráci v rámci odevzdávání 
registračních poplatků na rok 2016. 

• Již tuto neděli (7. 2. 2016) odjíždíme společně 
s holčičím oddílem na šestidenní jarní výpravu! 
Jako vždy na nás čeká luxusní zázemí - tentokrát 
ve skautské základně v podkrkonošské Jilemnici. 
Věříme, že se vás zúčastní co možná nejvíce.  
Je přeci jasné, že čím více nás bude, tím lépe si 
celou akci všichni užijeme! Těšíme se na vás!  

• Další informace se týká výpravy v rámci 
školních velikonočních prázdnin. Během nich 
pořádá naše středisko tradiční víkendovou 
výpravu, na které se uvidíte s 28. a 26. oddílem. 
Letos se vypravíme do trochu vzdálenějších 
Pardubic, proto jsme se rozhodli výpravu o jeden 
den prodloužit a to o čtvrtek. Termín této akce je 
tedy 24. – 27. 3. 2016.  

• S nadcházejícím obdobím jara je spojena 
možnost, nechat své děti očkovat proti klíšťové 
encefalitidě. Cíle našich výprav a především 
našeho letního tábora směřují do lesů a luk, kde 
se klíšťata bohužel vyskytují. A jednou z účinných 

Vyhodnocení lednové soutěže 
V lednu se většinou ohlížíme za uplynulým rokem a 
vzpomínáme, co všechno jsme během něj zažili. Proto i 
lednová soutěž se nesla v podobném duchu. Vaším 
úkolem bylo navštívit naši internetovou kroniku a najít 
zde album s výběrem nejlepších fotek z akcí, které oddíl 
v roce 2015 pořádal. Při té příležitosti jste měli do knihy 
návštěv napsat, kterou akci vám fotky připomněly a 
z jakého důvodu. Snadno vydělané Mustangy, ne? ☺  

 

Příspěvky jsem však v knize návštěv našel jen dva a 

jsou od Krtka a Medíka! Těm tedy právem náleží 
odměna ve výši 15 Mustangů!  

Hlasování o VIP akci 
Jak jsme slibovali na přední straně, únor bude měsíc 
plný překvapení a toto je právě jedno z nich. Místo 
klasické soutěže pro vás máme něco extra! Jedná se o 
programovou náplň březnové VIP akce, která proběhne 
v sobotu 5. 3. 2016! Láká tě nějaké místo, kam by ses 
rád podíval? Myslíš, že by to zaujalo i ostatní kamarády?  
Pak máš jedinečnou příležitost tento nápad zrealizovat!  
Jak to bude probíhat? Za každou účast na oddílové akci 
získáš 1 hlas ve formě speciální nálepky. Tou můžeš 
hlasovat pro jeden z možných programů na VIP akci, 
který najdeš vyvěšený v klubovně na nástěnce s pravidly. 
Pokud jsi však kreativní, můžeš sám nějaký program 
navrhnout. Stačí, když na papír napíšeš stručný popis, 
co bychom měli během VIP akce dělat, a hodíš ho do 
speciální uzamčené bedničky, která je vystavena 
v klubovně. Někteří ji možná již znáte - obvykle slouží 
jako schránka pro vaše připomínky či návrhy. V případě, 
že váš návrh bude smysluplný, zařadíme ho na hlasovací 
seznam! Věříme, že se nám sejde mnoho nových nápadů 
a že si vyberete takový program, který se vám bude líbit!   
 
Chcete mít také splněný důležitý úkol ve stezce? 

 

Napište článek do Hlásínku 
 

A JE VÁŠ! 
Ve vaší skautské stezkce jsou určité úkoly, jejichž 
splnění vyžaduje určité specifické úkony. Napsat článek 
do Hlásínku je právě jedním z nich. Jedná se o povinný 
úkol, který naleznete v 1. stupni v dovednosti „Můj 
skautský oddíl a středisko“. Pokud byste si ho chtěli 
splnit, není nic jednoduššího než si vybrat určité téma, 
které vás zajímá, napsat o něm přiměřeně dlouhý text a 
ten poslat vedoucímu na email. Minulý měsíc se Grizzly 
rozhodl, že si zkusí tento úkol splnit. Jeho článek si 
nyní můžete přečíst – pojednává o zvířeti, které 
představuje jeho přezdívku. ☺  

 

Medvěd Grizzly 
neboli medvěd hnědý severoamerický 

Žije především ve výše položených oblastech Severní 
Ameriky. Jedná se o samotářská, aktivní zvířata. Při tření 
lososů se shromažďují na krajích rybníků, jezer a řek, aby 
mohli lovit. Většina dospělých samic váží 130 až 200 
kilogramů. Průměrná délka dospělého jedince je téměř  
2 m. Ramena má ve výšce jednoho metru a ve stoje měří 
až 2,5 m. Novorozená medvíďata mohou vážit i méně než 
500 gramů. V oblasti řeky Yukon se dokonce vyskytují 
dospělé samice, které nepřesahují váhu 100 kilogramů. 
Na druhou stranu, příležitostně se vyskytují dospělí 
samci, kteří daleko přesahují průměrné parametry a váží 
až 680 kilogramů. Přestože se v srsti grizzlyho vyskytují 
chlupy od béžových po téměř černé, srst má celkově 
hnědou barvu a většina chlupů má bílé konečky. Na 
ramenech mají výrazný hrb, kterým se dá snadno rozlišit. 

OYBIN – pasy 
Na začátek června jsme si pro vás  
připravili jednu netradiční akci, která 
nás zavede k našim německým sousedům. Kousek 
za hranicemi se totiž nachází zajímavá zřícenina 
hradu Oybin, na kterou se v sobotu 4. 6. 2016 
pojedeme podívat. Abyste se této výpravy mohli 
zúčastnit, je nezbytné mít s sebou platný cestovní 
pas! Pokud ho tedy nemáte a výpravu si nechcete 
nechat ujít, je nutné co nejdříve požádat příslušný 
úřad o jeho vydání, které trvá řádově 1 měsíc. 
Nemusíte se však bát, že by to byla nějaká „věda“ 
– rodiče vám s tímto úkonem jistě pomohou.  

Máte dobré vysvědčení? 
Pak získáváte jako bonus VIP kartu! 

 

Udržovat si školní záležitosti v pořádku by měl být 
jeden z cílů každého skauta. Proto věříme, že i vy se 
během celého roku snažíte o co nejlepší prospěch! 
Víme, že to obnáší mnoho času stráveného učením, 
psaním úkolů a přípravou na hodiny. Proto bychom 
rádi ocenili ty z vás, kteří ke školním povinnostem 
přistupují svědomitě. Každá snaha si totiž zasluhuje 
náležité ocenění – na to nezapomeňte!  
 

Proto ti z vás, kteří se mohou pyšnit pololetním 
vysvědčením s nápisem „prospěl s vyznamenáním“, 
obdrží od oddílu jednu VIP kartičku zdarma! Stačí, 
když na některou z akcí přinesete kopii nebo opis 
pololetního vysvědčení a VIP kartička je vaše!  
 

Cesta k úspěchu je většinou plná různých překážek, 
to je obecně známá věc. A proto se mohlo vcelku 
jednoduše stát, že vám vyznamenání v 1. pololetí o 
kousek uteklo. Nemusíte být smutní, jelikož tato 
speciální odměna se bude vztahovat i na 2. pololetí, 
do kterého vám za celý oddíl přeji hodně úspěchů!  


