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• 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: 1. – 21. 7. 2017.  

• Společně s tímto Hlásínkem se vám do ruky 
dostávají velice důležité papíry, které se týkají 
účasti na letním táboře. Tyto podklady, prosím, 
předejte svým rodičům, kteří je za vás vyplní. Poté 
nám je (dle přiložených pokynů) začněte co možná 
nejdříve nosit na schůzky. Nejpozději však do středy  
7. 6. 2017. Velice děkujeme za spolupráci!  

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

• I letos pořádáme informativní 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 7. 6. 2017 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 vy ostatní jste 
samozřejmě srdečně zváni! 

„Opět jeden úkol ve stezce splněný“, 
 

říká Krtek, a hrdě otevírá svou stezku k podpisu… 
 

Přesně takový by mohl být začátek příběhu o vzniku 
jednoho povedeného příspěvku do Hlásínku, který si 
pro vás připravil Krtek. Týká se rádcovského kurzu 
Koblížek, kterého se před pár týdny zúčastnil. Věřím, že 
se díky následujícím řádkům dozvíte něco nového,  
a popřemýšlíte, jestli se takového kurzu v budoucnu 
také zúčastníte. Určitě to stojí za to! Tak příjemné čtení!  
 

Rád bych vám řekl něco o akci, kterou nejspíše znají pouze 
starší členové oddílu. Když se řekne Koblížek, možná vám 
již začne svítat. Jde o rádcovský kurz pořádaný převážně 
naším střediskem za pomoci roverů z dalších středisek. 
Letošní kurz probíhal od 6. 4. 2017 do 9. 4. 2017 na 
skautské chatě Maruška v Mařenicích. Na kurzu se nás 
sešlo 18 rádců či podrádců z celé České republiky  
a všechny nás tam přivítal organizační tým, jenž se letos 
skládal ze 7 roverů. Program byl koncipován velmi 
zajímavým stylem, jelikož se střídaly hry a naučné bloky. 
Dozvěděli jsme se něco o zdravovědě, vedení družiny, ale  
i o přípravě programů a řešení různých problémů. Velice 
zajímavé bylo, vyměnit si s ostatními účastníky informace  
o chodu jejich družin, středisek, táborů, výprav a schůzek. 
Zároveň jsme si vyprávěli zábavné vzpomínky a příběhy. 
Jako zpestření jsme pletli náramky a vyráběli si desky na 
naše zápisníky. Díky tomu bude mít každý účastník malou 
vzpomínku na tento kurz. Na konci kurzu jsme všichni 
dostali nášivky na kroj a provedli jsme zpětnou vazbu, aby 
příští Koblížek mohl být ještě lepší. 
Každému, kdo se blíží věku rádců a podrádců, bych tímto 
chtěl doporučit, aby jezdil na rádcovské kurzy a převážně 
na Koblížek, jelikož jej pořádá naše středisko. Naučíte se 
tam užitečné věci, poznáte nové lidi, zjistíte, jak to chodí 
v dalších střediscích, a hlavně nasbíráte úžasné zážitky.
 Krtek 

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, 
zaměřené na schopnost vaší dedukce a správného 
odhadu. Cílem soutěže bylo tipnout si, který rover či 
vedoucí se skrývá na fotografii ze svých dětských let. 
 

Já vám nyní mohu prozradit, že se výsledky dozvíte ve 
středu na schůzce! ☺ Zip Vám fotky promítne 

v originální velikosti a odtajní, kdo se na nich skrývá. 
 
 

Nebudu vás však napínat s odtajněním výdělků těch, 
kteří se soutěže zúčastnili. Tady jsou! 

 

Honza: 20 M, Sechy: 20M, Brouk: 16M, 
Henry: 16M, Dave: 16M, Vlk: 8M 

Gratulujeme! 

Soutěžíme s Globusem o zajímavý příspěvek 
 

Pro tento měsíc se našemu oddílu i středisku naskytla 
skvělá příležitost k získání finančního příspěvku pro naši 
činnost. V rámci grantového programu „Lepší svět“, který 
organizuje supermarket Globus, soutěžíme až o 80 000,- 
Kč např. na nový stan tee-pee, konstrukci na táborovou 
pec, 2 dvoukolové vozíky, kterými na tábor dopravujeme 
jídlo nebo prostředky na pronájem naší klubovny. Rádi 
bychom Vás proto touto formou poprosili o pomoc při 
hlasování, které rozhodne o našem úspěchu. Až do 31. 5. 
můžete pro naše středisko hlasovat prostřednictvím 
webových stránek přes zkrácený odkaz: goo.gl/Di4n7B  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Předem velice děkujeme a držíme si palce! 

Komu z vás stále chybí kroj či jeho součásti?  

V dubnu jsme vás prostřednictvím článku v Hlásínku 
informovali o krojích, které jakožto skauti nosíme 
během určitých příležitostí. Jednou z nich je i tábor, 
který se již nezadržitelně blíží. Pokud vám tedy kroj 
doposud chybí, nebo na tom stávajícím postrádáte 
některou z jeho součástí, obraťte se co nejdříve na 
kohokoliv z vedení. Věříme, že společnými silami 
tento úkol do začátku tábora hravě zvládneme!  

Pozor! Důležitá změna v rozpisu akcí! 
Jak již jistě víte z minulého čísla Hlásínku, naše vedení 
se rozhodlo zkrátit květnovou výpravu o 1 den. 
Aktuální termín výpravy je tedy 26. - 27. 5. 2017 
(pátek až sobota). Důvodem tohoto kroku je účast 
většiny vedení oddílu na 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. 

Velice děkujeme za pochopení. 

Soutěž na květen – plná zábavy! 
S novým měsícem jsme si pro vás opět připravili jednu 
parádní možnost, jak si vydělat nějaké Mustangy navíc! 
Na vybraných květnových akcích budete mít určitý 
úkol. Za každé splněné zadání obdržíte 10 Mustangů – 
to znamená, že celkem můžete získat až 20 Mustangů!   
1) Schůzka 17. 5. 2017 – během úvodního pokřiku 

budu mít na rukou zimní rukavice.  
2) Vícedeňka 26. – 27. 5. 2017 – na výpravu přinesu 

mrkev, kterou ukážu vedoucímu, a pak ji sním. 

Svůj hlas můžete z jedné 
emailové adresy poslat každý den 
a budeme také velice rádi, pokud 
tak budete pravidelně činit – 
každý hlas se počítá. Zároveň 
oceníme, když o této možnosti 
informujete i své okolí. 


