
 

 
 

 

• Říká se, že opakování je matkou moudrosti a 
v případě termínu našeho letního tábora to platí 
dvojnásob! Byla by totiž škoda, kdybyste se ho 
nemohli zúčastnit. Jedná se totiž o jednu z těch 
nelepších akcí, které vás v celém roce čekají. 
Takže, termín letního tábora 27. oddílu skautů je 
2. 7. – 22. 7. 2016. 

• Již v minulém čísle Hlásínku jsme vás 
informovali o výpravě během velikonočních 
prázdnin, kterou již tradičně naše středisko 
pořádá. Sejdeme se na ní rovněž s 26. a 28. 
oddílem. Pojedeme se podívat až do Pardubic, kde 
budeme po 4 dny ubytováni v místní skautské 
základně. Termín této výpravy je 24. - 27. 3. 2016 
a všechny vás tímto srdečně zveme! Budete mít 
možnost se seznámit se členy našich dalších 
oddílů a užít si suprový společný program! Teď už 
si jen poznamenat termín do svého skautského 
kalendáře a vyrazit s námi!  

• Zvýšenou pozornost, prosím, věnujte článku 
týkající se výpravy na Oybin, kterou budeme 
pořádat na začátku června.   

 

Jak dopadlo hlasování o VIP akci? 
 

Jak jistě víte, během února jsme si pro vás přichystali 
jedno malé překvapení. To se týkalo nadcházející VIP 
akce, která proběhne tento víkend. Po celý měsíc jste za 
každou akci, které jste se zúčastnili, obdrželi jednu 
speciální nálepku. Jejich pomocí jste následně mohli 
hlasovat o tom, co bude programovou náplní této výpravy. 
 

Většina hlasů rozhodla, že náplní VIP akce bude 

přespání v klubovně s promítáním 
  

Termín VIP akce je tedy stanoven na 5. – 6. 3. 2016 
(sobota až neděle). Věříme, že si vybraný program skvěle 
užijete! Však ho také máte za odměnu! 

Co znamená další článek v Hlásínku?  
No přeci další podpis ve stezce! 

 

Jistě si pamatujete, že součástí únorového čísla 
Hlásínku byl rovněž článek od Grizzlyho, který si 
tímto splnil jeden z povinných úkolů ve stezkách. 
Konkrétně tento úkol naleznete v dovednosti „Můj 
skautský oddíl a středisko“ v rámci 1. stupně. Další 
aktivní přispěvatel však na sebe nenechal dlouho 
čekat. Jenda nám poslal článek o sportu zvaném 
ping-pong, kterému se dlouhodobě věnuje. Jelikož 
text článku splňuje všechny kritéria, otiskli jsme ho 
v tomto čísle Hlásínku a Jendovi tak náleží podpis do 
stezky. Pokud byste si i vy chtěli splnit tento úkol, 
není nic jednoduššího než si vybrat určité téma, 
které vás zajímá, napsat o něm přiměřeně dlouhý 
text a ten poslat vedoucímu na email!   

Stolní tenis (ping-pong) 
Stolní tenis je sport, ve kterém soutěží jak jednotlivci, 
tak i družstva, anebo se soutěží ve čtyřhře. Tento 
sport vznikl z deskové hry, která byla roku 1880 
převezena z Číny do Británie. Za rok definitivního 
přerodu stolního tenisu v seriózní a mezinárodně 
uznávané sportovní odvětví je rok 1926. V tento rok 
byla také založena Mezinárodní federace stolního 
tenisu (ITTF). Ping-pongovou velmocí bylo i od roku 
1932 (roku 1932 přivezl Stanislav Kolář zlatou 
medaili z MS) Československo a to až do začátku  
2. světové války. Roku 1988 byl stolní tenis zařazen 
mezi olympijské sporty.   Jenda 

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.  

Rádi chodíte na naše oddílové akce? 
Je vám zatěžko některou z nich vynechat?  

 

Pokud ano, jsme za to skutečně velmi rádi. Právě tím, že 
máte zájem o oddílové akce, nám dáváte nejlépe najevo, 
že vás to v oddíle baví. Bez vaší aktivní docházky, vašeho 
nadšení pro program a spolupráce by celý oddíl 
postrádal svůj smysl. Proto nás vždy potěší, když se na 
schůzce či výpravě sejdeme ve velkém počtu. Z tohoto 
důvodu bychom vám chtěli za vaši aktivitu poděkovat.  
 

Jenže my nezůstaneme pouze u slov díků. Aktivita 
některých z vás si totiž zaslouží mnohem víc! Pamatujte 
si, že jakákoliv snaha nejen v oddíle, ale i v životě má být 
po zásluze odměněna! Proto bychom nyní rádi ocenili ty 
z vás, kteří máte vysokou docházku. To v praxi znamená, 
že budeme nyní odměňovat ty, kteří na naše akce chodí 
nejčastěji! Je jasné, že odměnou bude nejen pořádná 
porce Mustangů, ale občas i nějaká ta karta na VIP akci. 
Za Mustangové luxusní sumy si pak můžete za odměnu 
koupit třeba další VIP kartičku či jiné výhody! Nebudeme 
to dále prodlužovat, přistoupíme k vyhlášení nejlepších 
členů v docházce!  

Ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, začneme jedním 
borcem, který od začátku školního roku NEVYNECHAL 

ani jedinou oddílovou akci! To znamená, že má 

k dnešnímu dni 100% docházku!  
A to si zaslouží skutečně velkou pochvalu, uznání…. 
a k tomu VIP kartu a 100 Mustangů navrch!   

ŠMUELI, gratulujeme! 
Mít 100% docházku však opravdu není nic snadného. 
Někdy by člověk na akci moc rád šel, ale povinnosti ve 
škole, nemoc nebo jiné běžné životní události jsou 
zkrátka přednější. Tyto věci člověk neovlivní a neúčast na 
oddílové akci je vzhledem k tomu pochopitelná. Proto 
bychom nyní chtěli ocenit také ty, kteří i přes občasné 
absence dosáhli vysoké docházky!  

 

Docházkou přes 90% a 80 Mustangy  
se mohou pyšnit:  

 

Radim, Vlk a Medík 
 

Nesmíme však zapomenout ani na ty, jejichž docházka 
dosáhla alespoň 80%. Ačkoliv se už absence těchto 

členů projevuje trochu více, stále se jedná o výkon hodný 
pochvaly a ocenění!  

 

Grizzly, Lukáš, Svišť a Smíšek 
 

za svou snahu získávají 60 Mustangů!  
 

Na závěr pro vás mám ještě jednu radu – v 1. i 2. stupni 
stezek jsou i dva úkoly spojené s docházkou. Někteří z vás 
je již máte dávno splněné, ale doposud jste se nepřihlásili 
o jejich podpis. Nechcete to napravit? ☺  Váš Hlásínek!  


