
 

 
 

 
 

• Nezadržitelně se blíží ta nejlepší akce celého 
„skautského roku“. Jedná se o náš tradiční letní 
tábor, který pořádáme na louce u obce Vápno 
nedaleko Českého Dubu. Zde spolu prožijeme 
báječné tři týdny plné skvělého programu, zábavy 
a dobrodružství. Připomínáme, že termín této akce 
je 2. 7. – 22. 7. 2016.  

• Již za dva týdny se budete moci zúčastnit druhé 
jarní VIP akce. Tentokrát se vydáme do Prahy, kde 
jsme si pro vás opět připravili nevšední zážitek. 
Pokud ještě nemáte VIP kartu, na nástěnce v 
klubovně se můžete dočíst, jak ji jednoduše získat!  

• Na lístečku, který vždy dostáváte před výpravou, 
naleznete také několik řádků textu v morseovce. 
Víte, že vám jeho správné vyluštění může vydělat 
skvělé 3 Mustangy? Stačí si s ním dát chvíli práce, 
přinést ho vyluštěný (a podepsaný) na výpravu  
a hned máte 3 Mustangy navíc v kapse!  

• Jak jsme již avizovali v předchozích číslech našeho 
Hlásínku, na začátku června se s oddílem vydáme 
na návštěvu k našim německým sousedům. 
Nedaleko obce Žitava se nachází krásná zřícenina 
hradu Oybin, na který se pojedeme podívat.  
Kdo se však bude chtít této akce zúčastnit, 
musí s sebou mít platný cestovní pas!  

Chybí vám některá součást kroje? 
Nebo dokonce kroj samotný?  

 

Každý správný skaut by měl mít svůj skautský kroj. 
V našem oddíle má každý člen právo vlastnit kroj ve 
chvíli, kdy splní přijímací a nováčkovskou zkoušku. 
Jedná se o speciální unifikovanou košili, na kterou se 
dále přidávají nejrůznější součásti – především nášivky. 
Díky nim lze snadno poznat, jakého stupně ve stezkách 
jste dosáhli, do jakého oddílu patříte a jakou funkci 
v něm zastáváte nebo dokonce, z jakého města váš oddíl 
pochází. Skautský kroj se používá nejen na většině 
oficiálních skautských akcí (např. Svojsíkův závod), ale 
také na našem letním táboře. Do jeho začátku zbývají  
3 měsíce a během této doby musíme ohledně vašich 
krojů zařídit vše potřebné. Pokud máte splněnu přijímací 
a nováčkovskou zkoušku, jistě jste od nás již obdrželi 
nášivky na kroj. Samotný kroj však některým z vás 
prozatím chybí. Pokud tomu tak je, zjistěte si, prosím, 
jakou velikost košile obvykle nosíte a tento údaj sdělte 
komukoliv z vedení. My se pokusíme v našich interních 
zásobách najít vyhovující použitou košili, která (oproti 
nové) vychází cenově příznivě. V opačném případě ji 
budeme muset objednat ze skautského obchodu, kde je 
bohužel dražší (obvykle kolem 500 Kč). Nášivky, které 
jste od nás obdrželi, pak bude nutné svépomocí na košili 
přišít. S tím vám však určitě maminky pomohou. Na 
vyžádání Vám rádi zašleme návod, kde se dozvíte, kam 
jednotlivé nášivky patří. Pokud již kroj vlastníte, 
podívejte se na něj a sepište si, co vám na něm schází. 
Tento seznam pak kdykoliv předejte někomu z vedení. 

Věděli jste, že roveři a vedoucí si také 
plní své skautské stezky?  

Pokud ne, tak tady máte důkaz!  
 

Loutka se po vzoru Grizzlyho a Bizona rozhodl také 
napsat článek do Hlásínku. Díky tomu získal cenný 
podpis do své stezky. Nechť jsou tito tři borci 
příkladem pro vás ostatní, kteří máte kolonku pod 
tímto úkolem stále bez podpisu. Přitom napsat 
článek do Hlásínku není vůbec žádný problém – 
stačí si vybrat téma, které vás zajímá, napsat o něm 
pár vět a pak tento text jednoduše odeslat emailem 
na: ondrej.petrovsky@email.cz. Pokud se vedení 
shodne, že text je dostatečně kvalitní, příští měsíc ho 
otiskneme v Hlásínku a úkol vám podepíšeme! ☺   

 

Teď však už přejdeme k článku od Loutky. 
 

Časové kapsle 
 

Co to vlastně je? Velice jednoduše si je lze představit 
jako pečlivě uzavřené tubusy nebo truhly s předměty 
od denní potřeby až po přístroje s cílem tyto věci 
zachovat do budoucnosti pro další pokolení. Touha 
člověka zachovávat věci pro příští generace přitom 
sahá do hluboké minulosti, ze které se toho už moc 
nezachovalo. První taková písemně doložená kapsle 
se objevila na počátku 17. století a od této doby rostly 
(a rostou!) jako houby po dešti. Nejzajímavějším 
příkladem budiž vesmírné sondy Pioneer 10 a Pioneer 
11 vyslané před více jak půl stoletím v letech 1972-
1973, kromě průzkumu sluneční soustavy mají za 
úkol předat poselství neznámým civilizacím v podobě 
zlaté destičky, na níž je vyryta poloha Země v galaxii 
vzhledem k několika pulsarům a její umístění v 
soustavě spolu s vyobrazením muže a ženy. Pokud se 
jim nic nepostaví do cesty, dorazí ke hvězdám 
Aldebaran (vzdálena 65,1 světelného roku od Země)  
a Lambda Aquiale (vzdálena 125 světelných let) za 
dva až čtyři miliony roků. To se tedy načekáme! 

Loutka 

 

Kdo si za svou docházku zaslouží 
 VIP kartu? 

V minulém čísle Hlásínku jsme vyhlásili borce, kteří si za 
svou dlouhodobě kvalitní docházku zasloužili jednorázové 
Mustangové ohodnocení. Nyní však budeme za docházku 
rozdělovat další odměny a to v podobě VIP karet. Systém 
bude velmi jednoduchý - kdo dosáhne ve dvou po sobě 
jdoucích měsících docházky alespoň 80%, získá od 
oddílu zdarma VIP kartu. A to se skutečně vyplatí, jelikož 
vydražit si tuto vstupenku na VIP akci není většinou 
zrovna levná záležitost.  
Proto bychom rádi na tomto místě vyhlásili ty, kteří 
tuto podmínku za únor a březen splnili. Jedná se totiž 

o skutečně obdivuhodnou snahu, která musí být po 
zásluze odměněna! Konkrétně si VIP kartu odnáší: 

 

Grizzly, Šmuel, Vlk, Medík 
Gratulujeme! 

 
Pořádná dubnová soutěž, která může 

vydělat balík Mustangů 
Myslím, že teď je ten správný čas oprášit naše hlásínkové 
soutěže, které si na nějakou dobu daly pauzu. Nyní se 
však vracejí a to v plné síle a s mnoha zajímavými 
nápady. První z nich otestuje vaši schopnost odhadovat a 
pracovat s našimi oddílovými internetovými stránkami.  

Soutěžní úkol pro měsíc duben zní takto:  
Tipněte si, kolik Mustangů získá výherce dubnového 

bodování a svůj tip napište do knihy návštěv na 
internetových stránkách oddílu www.27skauti.cz 

Uzávěrka vaši tipů je sobota 30. 4. 2016.  
 

Nemusíte se však obávat, že musíte uhodnout přesný 
počet Mustangů - máme nastavenou určitou toleranci, 
která má hned několik stupňů rozpětí. Pokud se do 
některého z nich vejdete, Mustangová odměna vás nemine!  

 


