
 

 

 

 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 30. 6. – 20. 7. 2018. 

 Společně s tímto Hlásínkem se vám do ruky 
dostávají velice důležité papíry, které se týkají 
účasti na letním táboře. Tyto dokumenty, prosím, 
předejte svým rodičům, kteří je za vás vyplní. Poté 
nám je (dle přiložených pokynů) začněte co možná 
nejdříve nosit zpět (ideálně na schůzky). Nejpozději 
však do 25. 5. 2018. Velice děkujeme za spolupráci!  

 I letos pořádáme informativní schůzku pro rodiče, 
kde poskytujeme důležité informace nejen k táboru, 
ale i k samotnému chodu oddílu. Letošní schůzka 
pro rodiče se uskuteční ve středu 6. 6. 2018 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! 

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

Manťáci.cz v kině Varšava 
Možná některým z vás připadá nadpis tohoto článku 
povědomý. Pokud váháte, zda jste již o Manťácích slyšeli, 
tak mlhu vašich pochybností ihned rozptýlím. Po úspěšné 
cestovatelské přednášce „Japonsko Škodovkou“ jsme si 
pozvali partu zajímavých kluků, kteří si říkají Manťáci.cz, 
aby nám vyprávěli o svých zážitcích z indického závodu 
RickshawRun 2016. Právě v předminulém roce nám v 
kině Varšava slíbili, že ze záběrů, které během svého 
dobrodružného putování pořídili, sestříhají film a vrátí se 
s ním – mimo jiné – zpátky do Liberce. A skutečně se 
tomu tak stane! Proto neváhejte a přijďte se podívat ve 
čtvrtek 3. 5. v 19:00 do kina Varšava, co zajímavého 
stvořili! Určitě to bude velmi poučné! Jednotné vstupné je 
stanoveno na 80 Kč! Budeme se na vás těšit! 

Co si opět trochu ZASOUTĚŽIT? 
A snadno si tak vydělat pár Mustangů navíc? 

Mít u sebe stále dostatek Mustangů – to je cíl, ke 
kterému většina z vás vytrvale směřuje. Čas od času 
totiž může nastat chvíle, kdy se vám nějaký ten 
Mustang navíc hodí. Třeba když se draží kartička se 
zajímavou výhodou – a to nejen na schůzce či 
výpravě. Nezapomínejte, že i na táboře pro vás 
budeme mít připravenou celou řadu skvělých výhod, 
které budete moci získat. Jenže chodit na dražbu bez 
Mustangů je jako jít do obchodu bez peněz. 
Přihlédneme-li navíc k tomu, že tábor se již kvapem 
blíží, určitě nastal ten správný čas na to, abychom 
v sobě probudili zdravého soutěživého ducha. Naše 
soutěže mají navíc jednu velkou výhodu – nabízí totiž 
Mustangové ohodnocení úplně všem! Splníte-li 
zadaný úkol nebo se mu alespoň přiblížíte, můžete 
očekávat výplatu vysoké Mustangové sumy!  
A pokud se vám nezadaří, nemusíte hned věšet hlavu! 
Menší odměnu za účast v soutěži obdržíte i vy.  
To znamená, že naše soutěže vám vždy přinesou 
Mustangy navíc, které pak můžete zužitkovat!  

Pojďme se vrhnout na zadání květnové soutěže! 

Odhadněte, kolik účastníků květnové vícedenní 
výpravy pod bivaky se sejde v pátek 25. 5. 2018  
na nádraží (včetně vedoucích). 
Svůj tip můžete odevzdat dvěma způsoby - buď na 
podepsaném papíru komukoliv z vedení na kterékoliv 
akci, nebo ho napište do knihy návštěv na webových 
stránkách oddílu www.27skauti.cz 

Nejpřesnější tip obdrží 25 MUSTANGŮ!  
Ostatní budou ohodnoceni dle přesnosti svého tipu. 

A nyní pozor! Kdo k odevzdání svého tipu využije 
variantu knihy návštěv, získává automaticky 

5 MUSTANGŮ NAVÍC!  
Své tipy odevzdávejte nejpozději do středy 23. 5. 2018 

Přejeme vám hodně štěstí!  

Je načase „oprášit“ skautský kroj! 
Jakožto skauti nosíme během určitých příležitostí náš 
skautský kroj. U nás v oddíle ho může mít ten, kdo splnil 
přijímací a nováčkovskou zkoušku. Jedná se o speciální 
košili, která disponuje mnoha součástmi. Jednou z nich 
jsou nášivky, díky kterým 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. Kroje pak na táboře 
používáme během ranního a večerního nástupu, 
popřípadě během určitých událostí jako je např. plnění 
skautského slibu. Jelikož se letní tábor oddílu kvapem 
blíží, měli bychom se všichni zaměřit na to, abychom měli 
své kroje připravené a zcela v pořádku. 
Pokud vám kroj doposud chybí, je zapotřebí, abyste 
svůj požadavek co nejdříve sdělili Gepardovi (v případě 
jeho nepřítomnosti komukoliv jinému z vedení).  
Ty z vás, kteří už kroj vlastníte, prosíme, aby si jej 
důkladně zkontrolovali. Pokud zjistíte, že vám na něm 
něco chybí, rovněž se obraťte na Geparda, který to s vámi 
rád vyřeší. Věříme, že společnými silami tento úkol do 
začátku tábora hravě zvládneme! Předem moc děkujeme 
za spolupráci v této předtáborové záležitosti.  

Vyhlášení výsledků 
Dubnové velikonoční soutěže 

Začátek měsíce dubna se nesl v duchu velikonočních 
svátků, během kterých máme, my kluci, jednu milou 
povinnost. Musíme řádně vyšlehat všechny holky, které 
máme rádi a předat jim skrze ručně pletené pomlázky 
trochu té jarní svěžesti, aby nám do příštího roku 
neuschly. Avšak tento tradiční zvyk není spojen pouze 
s pomlázkami, ale také s hezkými koledami, které 
musíme odrecitovat, abychom si od holek vysloužili 
vajíčka, sladkosti a další pochutiny. A právě s touto částí 
byla spojena i květnová soutěž, která nabízela velmi 
zajímavý výdělek! Zadáním bylo napsat do knihy návštěv 
velikonoční koledu, kterou jste sami vymysleli a se kterou 
byste se nestyděli vyrazit na pomlázku!  

Nyní je mou milou povinností vyhlásit dva z vás, kteří se 
nebáli a dubnové soutěže se zúčastnili! Jejich koledy 
považujeme za velmi zdařilé, smysluplné a využitelné! 
Proto jsme se rozhodli je ocenit maximální možnou 
výší – tedy 40 Mustangy! A kdo, že jsou Ti dva borci?  

Vlk a Kryštof 
Gratulujeme! 


