
 

 
 

 
 

 Do nejlepší akce našeho „skautského roku“ již 
zbývají pouhé dva měsíce! Jedná se o letní tábor na 
krásné louce u obce Vápno nedaleko Českého 
Dubu. Jeho přípravy jsou v plném proudu a my 
věříme, že se na něm sejdeme v co možná největším 
počtu. Termín tábora je: 2. 7. – 22. 7. 2016.  

 Společně s tímto Hlásínkem se vám do ruky 
dostávají velice důležité papíry, které se týkají 
účasti na letním táboře. Tyto podklady prosím 
předejde svým rodičům, kteří je za vás určitě vyplní. 
Poté nám je podle přiložených pokynů začněte, 
prosím, nosit na schůzky a to co možná nejdříve. 
Nejpozději však do středeční schůzky 1. 6. 2016. 
Za spolupráci předem moc děkujeme.  

 Společně s červnovým číslem Hlásínku obdržíte 
seznam věcí, které doporučujeme vzít si s sebou na 
tábor a mnoho dalších praktických informací.  

 I letos pořádáme pro rodiče informativní schůzku 
před táborem – podrobnosti se dozvíte v jednom ze 
článků na této straně Hlásínku. 

 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!  

Stále aktuální a důležité téma
krojů a nášivek 

 

Jistě jste v minulém čísle Hlásínku zaznamenali článek, 
ve kterém jsme vás informovali o skautském kroji. Tuto 
speciální unifikovanou košili by měl každý skaut nejen 
vlastnit, ale také se starat, aby obsahoval veškeré 
náležitosti – tedy nášivky. V našem oddíle má každý 
člen právo vlastnit kroj ve chvíli, kdy splní přijímací a 
nováčkovskou zkoušku. Pokud ji již máte splněnou, 
jistě jste již od nás obdrželi nášivky na kroj. Samotný 
kroj však některým z vás prozatím chybí.  
Skautský kroj se používá nejen na většině oficiálních 
skautských akcí (např. Svojsíkův závod), ale také na 
našem letním táboře. Do jeho začátku zbývají 
dva měsíce a během této doby musíme ohledně vašich 
krojů zařídit vše potřebné. Níže jsme pro vás sepsali 
seznam situací, které v oblasti krojů nastávají. Pokud 
se vás některá z nich týká, postupujte dle příslušných 
pokynů. Za spolupráci předem moc děkujeme! 
Pokud kroj vlastníte, ale je vám již malý, přineste ho 
s sebou na některou ze schůzek a my ho od vás rádi 
odkoupíme za jednotnou cenu 100 Kč. Není důležité, 
jestli obsahuje nášivky či nikoliv. Pro odkup je 
rozhodující stav - kroj musí být zachovalý a bez 
zásadních vad jako např. trhliny či nevypratelné skvrny. 
Pokud kroj vůbec nemáte, 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 příznivěji. Jednotná prodejní cena 
je stanovena na 200 Kč. Pokud však žádnou vhodnou 
použitou košili nenajdeme, budeme ji muset objednat 
ze skautského obchodu, kde je bohužel dražší (obvykle 
se cena pohybuje 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 a některá z nášivek vám na 
něm schází, obraťte se ideálně během schůzky na 
někoho z vedení. Naše zásoby těchto krojových součástí 
jsou dostatečné, a proto tento problém vyřešíme 
jednoduše a rychle. Ceny za jednotlivé nášivky jsou 
různé, avšak pohybují se pouze v řádu desetikorun.  
Pokud ještě nemáte splněnou přijímací a 
nováčkovskou zkoušku, nemusíte problém s absencí 
kroje řešit. Během tábora vám bude pro oficiální 
příležitosti (např. nástupy) zapůjčeno oddílové tričko. 

Jsou tu výsledky dubnové  
 

tipovací soutěže 
 

A je to konečně tady! 
Jistě jste již všichni napjatí… 

Vůbec se vám nedivím, protože výsledky soutěže jsou 
skutečně zajímavé! Pojďme se na ně tedy podívat! 

Během dubna jste měli možnost zapojit se do soutěže, 
která byla zaměřena na schopnost vaší dedukce a 
správného odhadu. Cílem soutěže bylo tipnout si, 
kolik Mustangů získá výherce dubnového bodování.  
 

Já vám nyní mohu prozradit, že Brouk, jakožto 
výherce dubnového bodování, získal 53 Mustangů! 

 

Nyní se podíváme na vaše tipy, které jste během 
dubna psali do knihy návštěv. Tipovali jste takto: 

 

Jenda – 73, Šimon – 76, Krtek – 78, Smíšek – 80, 
Vlk – 85, Leo – 95, Theo – 100 

 

A na závěr musíme vyhlásit mustangové odměny, 
které jste si za svou tipovací snahu zasloužili!  

 

Jenda: 20 M, Šimon: 18M, Krtek: 17M, 
Smíšek: 16M, Vlk: 13M, Leo: 8M, Theo: 5M 

80% docházka ve 2 měsících = VIP karta
 

Znáte tuto jednoduchou rovnici?  
Člověk nemusí být hned matematik, aby porozuměl, co 
se pod touto rovnicí skrývá. Jedná se totiž o splnění 
našeho slibu z minulých měsíců. Zavázali jsme, že 
předáme VIP kartičku tomu, kdo ve dvou po sobě 
jdoucích měsících dosáhne alespoň 80% docházky. 
A jelikož se sliby mají plnit, přichází na řadu vyhlášení 
dubnových borců, kteří se mohou pyšnit nejen VIP 
kartou, ale také uznáním za krásný docházkový výkon! 
Gratulaci a VIP kartičku od oddílu získávají 

 

Radim, Grizzly, Vlk, Leonard, Medík
VIP kartička se vám již brzy bude hodit! Během června 

jsme si pro vás připravili další fajnovou VIP akci se 
skutečně netradičním programem. Prozatím nebudeme 

prozrazovat nic konkrétního, abyste nepřišli o to 
správné překvapení. Už teď ale můžeme slíbit, že vás 

čeká něco opravdu nezapomenutelného! 

Informativní táborová 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 ve středu 1. 6. 2015 od 18:45 v 
klubovně v Hanychově (po naší klasické oddílové 
schůzce). O účast prosíme především rodiče 
nováčků, kteří s námi ještě na táboře nebyli. Avšak i 
ostatní jsou samozřejmě srdečně zváni! 

 

Těší se na vás vedení 27. oddílu 


