
 

 
 

 

 Jak dobře víte, čas se neúprosně blíží k termínu 
našeho letního tábora. Ten se letos bude konat od 
30. 6. do 20. 7. 2018, takže doufáme, že se nás 
tam sejde co nejvíce, jelikož by byla škoda o tuto 
akci přijít. 

 Už je to tady. A co? No přeci druhá jarní VIP akce, 
která se bude konat 21. 4. 2018. Jako vždy se 
můžete těšit na netradiční program, který bude 
rozhodně stát za to. Takže neváhejte a vyrazte 
s námi na tuto skvělou akci. 

 Letos se můžete těšit na akci, která v našem oddíle 
již dlouho nebyla. Poslední se konala v roce 2015 
v rámci Svojsíkova závodu. V dubnu, konkrétně  
28. 4. 2018, proběhne rádcovská výprava, na které 
pilně pracuje celé vedení obou družin. Již teď vám 
můžeme poodhalit, že jejich program vypadá přímo 
fantasticky. Proto doufáme, že se s vámi všemi 
uvidíme na srazu! 

 Jelikož skončila zima, máme konečně možnost, 
znovu prozkoumávat přírodu. Tohoto úkolu se 
pečlivě zhostíme a koncem května vyrazíme na 
vícedenní výpravu pod bivaky. Ta tentokrát 
proběhne v termínu 25. - 27. 5. 2018. Tak kolik se 
nás na této akci sejde? Doufáme, že co nejvíce! 

S bojovností draka 
Některé z vás už možná napadlo, čeho se bude tento text 
týkat, ale pokud ne, nic se neděje. V tomto měsíci se 
bude konat další významný skautský svátek, jímž je den 
sv. Jiří. V Čechách se slaví 24. dubna, ale téměř všude ve 
světě se slaví 23. dubna. Důvod je prostý - u nás je tento 
svátek o jeden den posunut, jelikož 23. dubna má svátek 
další svatý a tím je sv. Vojtěch. Den sv. Jiří je pro skauty 
významný tím, že je to svátek patrona skautů. Jiří byl za 
patrona skautů vybrán již Robertem Baden–Powellem. 
Byl zvolen podle známé legendy, ve které se odvážný rytíř 
Jiří vydává bojovat s drakem zloby a barbarství. Mnoho 
skautů si v tento den obléká své kroje (či alespoň šátky), 
aby rozšířili povědomí o skautské organizaci. 

Vyhlášení výsledků březnové soutěže 

o báječných 30 Mustangů! 
Jelikož nás březen překvapil svým nevlídným  
a prakticky ještě zimním počasím, bylo zapotřebí 
vymyslet nějakou soutěž, kterou byste mohli splnit 
pěkně v klidu a teple svého domova. Proto jsme si pro 
vás připravili takovou soutěž, u které využijete 
internetové stránky našeho oddílu – konkrétně sekci 
kronika. Zdejší fotografie z akcí od září 2017 do 
února 2018 jste měli porovnat se šesti fotografiemi 
vyobrazenými na zadní straně březnového Hlásínku. 
Vaším úkolem bylo zjistit, z jaké akce daná fotografie 
pochází a také v jakém termínu se tato akce konala. 

Já mám nyní tu čest vyhlásit na tomto místě úspěšné 
řešitele březnové soutěže. Jsme velice rádi, že jste se 
zapojili a zároveň věříme, že jste u prohlížení 
fotografií zavzpomínali na chvíle, které jste s oddílem 
za uplynulých 6 měsíců prožili. Nebudu vás však již 
déle napínat, pojďme se podívat na výsledky! 

Do soutěže přispělo celkem 9 členů oddílu, 
kterým mohu s radostí oznámit, že VŠICHNI 

přiřadili fotografie ke správným akcím v kronice! 

To znamená, že 30 Mustangů si právem zaslouží:  

Dave, Šimon, Honza, Filip 2, Vlk, 
Kuba, Kryštof, Medvěd a Jestřáb 

Dubnová soutěž 
s nádechem uplynulých Velikonoc 

Velikonoční svátky na přelomu března a dubna mají vždy 
své neopakovatelné kouzlo. Vůně mazance a beránka 
linoucí se z maminčiny kuchyně, pletení pomlázek  
z vrbových proutků a radost z toho, co hezkého nám letos 
zajíček nadělil. Jaké by to však byly Velikonoce, kdybych 
nezmínil jejich poslední den, na který se (zejména mi 
kluci) velmi těšíme. A samozřejmě také naše pomlázky,  
se kterými řádně vyšleháme všechny holky, které máme 
rádi – jen díky jarní svěžesti, kterou jim skrze čerstvé 
vrbové proutky předáme, nám zaručeně do dalšího roku 
„neuschnou“. Pokud k tomu navíc odříkáme i hezkou 
koledu, nezůstanou nám holky nic dlužny! Malovaná a 
pestrobarevná vejce, sladkosti, čokoládičky či další 
pochutiny – vždy od nich za svou snahu něco dostaneme.  

Ale stalo se vám už někdy to, že jste najednou nevěděli, 
jakou koledu máte vlastně říci? Nebo už vám dokonce 
někdo řekl, že klasická koleda „Hody, hody doprovody…“ 
je moc známá a tak trochu „ohraná“? Tak to pojďte 
změnit a zároveň si u toho vydělat hezkých pár Mustangů 
navíc! Kdo totiž v dubnu vymyslí jakoukoliv smysluplnou, 
a slušnou velikonoční koledu, se kterou by se nestyděl 
vyrazit na pomlázku, získá od nás odměnu do výše 40 
Mustangů!  

Základní podmínkou pro účast v soutěži je, abyste koledu 
vymysleli vy sami. Zároveň oceníme, pokud se jednotlivé 
sloky budou rýmovat. Naši pozornost zaměříme rovněž na 
nápaditost textu, jeho vtipnost a srozumitelnost.  

Své velikonoční koledy pište do knihy návštěv na 
webových stránkách oddílu www.27skauti.cz 

do soboty 28. 4. 2018. 
A abych posílil vaše odhodlání a zároveň poskytl trochu 
inspirace, sám do knihy návštěv přidám svou vlastní 
koledu, kterou jsem si pro letošní Velikonoce vymyslel. 
Najdete ji v knize návštěv již tuto středu 4. 4. 2018. 

Už teď se moc těším na vaše příspěvky!  

Malé ohlédnutí se za vašimi výsledky v bodování 
Více než půl roku společných oddílových akcí je za námi a to je myslím ten pravý čas, podívat se na vaše výsledky 
v bodování. Nezadržitelně se totiž blíží tábor, na jehož konci oceníme ty z vás, kteří se (nejen v bodování) snažili 
nejvíce. Avšak nezůstaneme jen u pochvaly, nýbrž vaši snahu oceníme i hodnotnými cenami. Do tábora však 
zbývají ještě tři měsíce, během kterých se dá ještě mnohé změnit. Náskok tří borců – Honzy, Vlka a Emeta, kteří si 
prozatím drží tři nejvyšší pozice v bodování, není natolik velký, aby si mohli být zcela jisti svou neporazitelností.  
Třeba Kryštof, Filip 2, Filip nebo Dave doslova dýchají na záda vedoucí trojici. Avšak ani vy ostatní svou snahu 
nevzdávejte a pokuste se vylepšením své snahy a docházky postoupit v bodování o kus výše! Ať se vám to povede!   


