
   

 

 

 Do nejlepší akce našeho „skautského roku“ již 
zbývá necelý jeden měsíc! 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 největším počtu. 
Termín tábora je: 30. 6. – 20. 7. 2018.  

 Společně s tímto číslem Hlásínku se vám do rukou 
dostává i velmi důležitá příloha, která obsahuje 
konkrétní informace k našemu táboru, podrobnosti 
k pracovní četě a také seznam doporučených věcí, 
které by vám na táboře neměly chybět. Věnujte, 
prosím, této důležité příloze náležitou pozornost  
a nezapomeňte ji společně s Hlásínkem předat 
rodičům. 

 Ve dnech 22. – 24. 6. 2018 proběhne vícedenní 
výprava nesoucí název pracovní četa, během které 
se pokusíme co nejlépe připravit naše tábořiště na 
nadcházející tábor. Budeme velice vděčni za každou 
pomocnou ruku jak z řad dětí, tak ze strany rodičů, 
na které se s touto prosbou obracíme. Podrobné 
informace k pracovní četě obdržíte na zvláštním 
lístečku. Za vaši ochotu a čas předem děkujeme!  

 I tento rok budete mít možnost si vydělat krásných 
100 Mustangů navíc! A není to vůbec náročné! 
Stačí na tábor přivézt kopii svého vysvědčení, na 
kterém bude uvedeno „prospěl s vyznamenáním“. 

 Chtěli bychom požádat rodiče o zvážení posílání 
balíků na tábor (zejména těch rozměrných), jelikož 
jejich doprava na louku je značně obtížná. Během 
tábora je zajištěna kvalitní a pestrá strava 5x denně. 

Kroje a přihlášky 
Pokud jste nestihli odevzdat některé dokumenty na 
náš letní tábor (přihlášku, dotazník o zdravotním 
stavu a posudek od lékaře), učiňte tak nejpozději do 
středeční schůzky 13. 6. 2018. Do stejného termínu, 
prosím, také proveďte platbu účastnického poplatku, 
který je pro letošní rok stanoven na 3.835 Kč.  
Tuto částku uhraďte na náš transparentní bankovní 
účet vedený u FIO banky: 2900508650/2010.  

Variabilní symbol má každý člen uveden v přihlášce 
na tábor. Pokud budete potřebovat pro platbu za 
tábor vystavit fakturu, obraťte se prosím na Zipa se 
všemi potřebnými údaji. 

Pokud vám stále chybí nějaká nášivka na kroj  
(či dokonce kroj samotný), tak se co nejdříve obraťte 
na kteréhokoliv vedoucího. 

Vyhlášení výsledků 
Květnové tipovací soutěže 

Jak jistě všichni víte, cílem květnové soutěže bylo si 
tipnout, kolik se nás sejde na srazu na vícedenní 
výpravu, která proběhla 25. - 27. 5 2018. Tipů se 
nám pár sešlo, jeden dokonce přesný a pro náš oddíl 
symbolický. To už je pro vás nápovědou a jak jistě 
tušíte, sešlo se nás přesně 27. 

Proto se vítězem a držitelem 30 Mustangů stává 
Jenda, jehož odpověď byla naprosto přesná.  

25 Mustangů vyhrává Honza s Kryštofem.  

Těsně za nimi je Dave, jenž si odnese Mustangů 20. 
15 Mustangů vyhrává Soudek a 10 Mustangů Vlk. 

Nesmíme zapomenout ani na Filipa 2 a také na 
Vaška 2. Jejich shodné tipy jsme ocenili 5 Mustangy!  

Všem moc gratulujeme a děkujeme za účast! 

Gymnastika je sport pro všechny (kteří 
mají ocelovou výdrž nebo sebevražedné 
sklony), protože se v ní propojuje síla 
(pády), švih (pády), výdrž (pády) a 
akrobacie (bolest a pády). Gymnastika 
se od ostatních sportů liší tím, že se ke 
cvikům používá tělocvičného nářadí, 
jako je hrazda nebo švédská bedna, a 
většina tohoto nářadí je na místech 
předpokládaného dopadu vybavena 
vrstvou žíněnky. Pouze běda těm, kteří 
se trefí jakoukoliv částí těla mimo tento 
úzký, téměř bezpečný, pruh. Pokud 
budete pilně trénovat a přežijete 
všechny tyto nesnáze, můžete se 
účastnit závodů – nejdříve okresních, 
pak krajských a, pokud budete velmi 
dobří, možná i olympiády. 

Není to nádherný sport? 

Gymnastika 

Snaha? Ta vždy zaslouží ocenění! 
Je naší milou povinností veřejně pochválit dva z vás, kteří si 
v červnu splnili důležitý úkol do stezky. Filip 2 a Piškot si pro 
vás připravili zajímavé články, které jsme otiskli na této straně 
Hlásínku.  Nyní si je můžete přečíst a případně i popřemýšlet, 
jestli byste si tento úkol nechtěli splnit také!   

Určitě jste někdy slyšeli o něčem jako
 rádcovský kurz a možná vás zajímá, co to je,  
 

jak se na něj dostat a co všechno k tomu  
 potřebujete. Pokud vás to zajímá tak čtěte  
 dále. Rádcovský kurz (RK) je taková  
 mimooddílová výprava kde potkáte 
 spoustu nových přátel, naučíte se jak vést 
družinku, připravovat program a zažijete tam spoustu zábavy. 
V ČR je mnoho rádcovských kurzů nebo rádcovských setkání. 
Pro nás nejznámější je asi RK Koblížek (pořádaný naším 
střediskem), RK Frak nebo rádcovské setkání Žirafa. To je více 
seznamovací akce než naučná. RK jsou většinou přes jeden 
prodloužený víkend. Jsou určeny nejen pro rádce a podrádce 
družinek, ale pro všechny ve věku většinou od 13 do 15 let.  
Dle mého názoru by se nějakého rádcovského kurzu měl 
zúčastnit každý v tomto věku, protože vás hodně naučí  
a poznáte spoustu super lidí. Takže pokud jsi v tomto věku, 
a na žádném rádcovském kurzu jsi nebyl, tak neváhej a jdi 
na internet nějaký najít. 

Rádcovské kurzy 
Napsal: Piškot 

Velká táborová soutěž 
Je červen a tábor se nezadržitelně blíží. To také znamená, že je 
čas pro poslední soutěž našeho skautského roku. Jelikož se 
jedná o soutěž poslední, zaslouží si, aby byla tak trochu jiná 
než ty, které bývají přes rok. Tuto soutěž budete totiž moci plnit 
během tábora a přijít si tak k pěknému obnosu Mustangů, díky 
kterým můžete získat nejrůznější výhody skrze vaši oblíbenou 
dražbu karet. Nebudu vás tedy již déle napínat, pojďme se 
podívat, jak můžete Mustangy získat: 
1. Pyroman - kdo během večerního nástupu ve čtvrtek 5. 7. 
bude mít v kapse krabičku sirek, obdrží 15 Mustangů.  
2. Řemeslník – ten, kdo vyrobí něco užitečného a praktického 
a následně někomu z roverů předvede využití svého výrobku, 
dostane 40 Mustangů (lze splnit několikrát). 
3. Vtipálek – kdo na ranní rozcvičce v pondělí 9. 7. bude mít 
na hlavě čepici či jinou pokrývku hlavy, získá 15 Mustangů. 
4. Všeználek – ten, kdo splní v jeden den 5 úkolů do stezky 
nebo přijímací a nováčkovské zkoušky, dostane 50 Mustangů. 

Napsal: Filip 2 


