
 

 
 

 

• 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 a dobrodružství. Připomínáme, že 
termín této akce je 1. 7. – 21. 7. 2017.  

• V  dubnu nás čeká Velikonoční výprava - 
tradiční středisková akce, která proběhne 
v termínu 13. - 16. 4. 2017. Naším cílem bude 
chata nedaleko Obřího sudu v Hejnicích, 
kterou jsme pro tuto akci již několikrát využili.  

• Již za tři týdny se budete moci zúčastnit další 
z řady VIP akcí. Můžete se těšit na nevšední a 
skvělý zážitek, který jsme si pro vás připravili. 

Důležité upozornění! 
 Změna v rozpisu akcí! 
 

Rádi bychom Vás upozornili na důležitou změnu v našem 
rozpisu akcí týkající se květnové víkendové výpravy pod 
bivaky, kterou jsme se rozhodli o 1 den zkrátit. Aktuální 
termín výpravy je tedy 26. - 27. 5. 2017 (pátek až sobota). 
Důvodem tohoto kroku je účast většiny vedení oddílu na 
důležité životní události (svatbě) jednoho z bývalých členů 
vedení, který se nemalou měrou podílel na výstavbě oddílu 
do takové podoby, kterou známe dnes. Je jím Kim, kterého 
jistě většina z vás dobře zná. Více informací se dočtete 
v příštím čísle Hlásínku. Velice děkujeme za pochopení.  
 

Vyhlášení březnové soutěže 
 

Jako obvykle, s novým Hlásínkem přichází 
nová soutěž…ale také výsledky té minulé! 
Březnovým soutěžním úkolem bylo přispět do 
knihy návštěv. Příspěvek to ovšem nebyl jen 
tak ledajaký, musel být napsán v morseovce. 
Jsme velice rádi, že můžeme nyní vyhlásit ty, 
kteří budou za svou snahu náležitě odměněni. 
Hodnotili jsme zejména originálnost textu, jeho 
délku a správnost. Jak jste dopadli, můžete 
vidět v následujícím souhrnu: 
 

1. Radim, Krtek – 15 M 

2. Henry, Medík – 14 M 

3. Honzík, Jenda – 13 M 

4. Šmuel – 12 M 

5. Smíšek – 10 M 

6. Dave – 9 M 

Máte všichni (v pořádku) svůj kroj?  
Skauti se mezi obyčejnými lidmi poznají zejména svým veselým 
přístupem k životu, snaze pomáhat druhým a v neposlední řadě 
ohleduplností a láskou k přírodě. Krom těchto předních vlastností 
se od ostatních lidí také odlišují (v určitých situacích) rovněž svým 
oblečením – mají své kroje, které se skládají z několika částí, a lze z 
nich vyčíst o daném člověku více, než se na první pohled může zdát. 
V našem oddíle má každý, kdo splnil přijímací a nováčkovskou 
zkoušku, právo tento kroj nosit. Jedná se o speciální košili, která 
disponuje mnoha součástmi. Jednou z hlavních součástí jsou 
nášivky – díky nim lze poznat, z jakého jste oddílu, města, ba 
dokonce i státu. Dále na váš kroj bude patřit kožený mustang, který 
označuje naše středisko. Mimo to lze z této košile rovněž vyčíst, jaké 
stupně dovedností jste již ve svých stezkách splnili. Tyto kroje pak 
používáme především na táboře, který se již blíží, a do jeho začátku 
zbývají pouhé 3 měsíce. V případě, že máte splněnou přijímací a 
nováčkovskou zkoušku, tak jste od nás jistě obdrželi sadu nášivek. 
Kroj samotný pak některým z vás chybí, proto vás žádáme, abyste si 
zjistili velikost košile, kterou běžně nosíte. My na základě této 
informace zapátráme v našich skladech a zapůjčíme vám za 
poplatek 200 Kč kroj odpovídající vaši velikosti, na který si pak – za 
pomoci vašich zručných maminek – našijete ony zmíněné nášivky. 
Až z tohoto kroje vyrostete, vrátíte ten starý (oddíl vám vrátí 100 
Kč), a pokud bude k dispozici, dostanete nový kroj s již našitými 
nášivkami, nebo obdržíte novou sadu nášivek. Takto to bude 
ideálně fungovat do doby, než se váš růst ustálí a vy si tak budete 
moci koupit krojovou košili, která vám zůstane napořád. Ti, co už 
kroj vlastní, prosíme, aby si jej důkladně zkontrolovali a sepsali, co 
vám na něm chybí. Informace o vašich velikostech a seznam s 
chybějícími součástmi můžete kdykoliv předat komukoliv z vedení. 
Za spolupráci děkujeme! 

Dubnová soutěž 
 

Zasmáli jste se? Já se vám vůbec 
nedivím – když jsem se znovu podíval 
na vedlejší fotky, musel jsem se 
znovu upřímně zasmát. Jenže věříte 
tomu, že takhle v dětství vypadali 
někteří vaši vedoucí a roveři? 
Podívejte se na fotky ještě jednou a 
soustřeďte se – možná už místy 
uvidíte určité charakteristické znaky. 
Komu se to povede, má oproti 
ostatním velkou výhodu! V dubnu si 
totiž zasoutěžíme o to, kdo pozná 
nejvíce roverů či vedoucích na těchto 
šesti fotografiích. Systém bude 
jednoduchý – každá fotografie je 
označena číslem (1-6). Vezměte si kus 
papíru, podepište ho, napište na něj 
těchto šest čísel a k nim uveďte 
přezdívku konkrétního rovera či 
vedoucího, o kterém si myslíte, že je 
na fotografii vyobrazen. Papírek se 
svými tipy odevzdejte do výpravy  
29. 4. komukoliv z vedení dané akce! 
 

Těšíme se na vaše příspěvky! 
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