
 

Infostánek 
• Na začátku měsíce dubna se zúčastníme velkolepé 

městské hry v ulicích Liberce, kterou již podruhé 
v řadě připravujeme společně se střediskem Ještěd. 
Na této výpravě budeme mít skvělou příležitost se 
více seznámit se členy tohoto střediska, které 
s námi sdílí klubovnu v Hanychově. Tak ať se nás 
v sobotu 6. 4. sejde co nejvíce! Bude to skvělá akce! 

• Pamatuješ si ještě tváře a jména členů dalších 
oddílů našeho střediska? Pokud ne, tak na vícedenní 
Velikonoční výpravě se s nimi setkáš! Nezapomeň si 
tedy udělat čas v termínu 18. - 21. 4. 2019. 

• Náš oddílový letní tábor se každým dnem blíží. 
Určitě si zapiš jeho termín 29. 6. až 19. 7. 2019. 

• Rádi bychom vám připomněli, že od ledna letošního 
roku je šátek součástí povinného vybavení na 
schůzky i výpravy. Nezapomínejte ho proto nosit 
s sebou. Zároveň mějte na paměti, že vaše KPZka 
musí nově obsahovat drobné mince a zavírací nožík. 

• S nadcházejícím obdobím jara je spojena možnost, 
nechat se u doktora očkovat proti klíšťové 
encefalitidě. Náš letní tábor, a zároveň trasy našich 
jarních výprav, směřují převážně do přírody, kde se 
klíšťata často vyskytují. 

Pozvánka na ples Mustangů 
Chtěli bychom tímto rodiče našich členů srdečně 
pozvat na ples střediska Mustang, který se bude konat 
v pátek 12. 4. 2019 od 19:00 v kulturním centru 

Vratislavice 101010.  

K této události jsme vytvořili speciální sekci na 
webových stránkách střediska, kterou naleznete pod 
tímto odkazem: http://mustang-lbc.cz/ples/ 
Na těchto stránkách můžete již nyní provést 
rezervaci vstupenek. Pro letošní rok vám 
nabízíme tři varianty vstupného - 
studentské za 200 Kč, standardní ve výši 
300 Kč a sponzorské za 500 Kč. Vstupné 
poté, prosím, zašlete na transparentní 
bankovní účet střediska: 2401364672/2010. 
Vstupenky není nutné vyzvedávat - u vstupu 
budeme mít k dispozici seznam uhrazených 
rezervací. Ples Mustangů je otevřen široké 
veřejnosti - pozvěte proto i vaše rodinné 
příslušníky, kamarády či známé. K poslechu 
a tanci bude hrát skupina Big'O'Band. 

Pořádná březnová soutěž!  
Další měsíc, další příležitost, jak si vydělat hezkou 
sumu Mustangů navíc! Tentokrát je zadání soutěže 
velmi snadné a zúčastnit se může opravdu každý! 

Pojďte nám ukázat, že jste schopni správně odhadovat 
a zároveň nám předvést vaši schopnost práce s 

internetovými stránkami našeho oddílu! 

Soutěžní úkol pro měsíc březen zní takto:  
Tipněte si, kolik Mustangů získá výherce březnového 

bodování a svůj tip napište do Knihy návštěv na 
internetových stránkách oddílu www.27skauti.cz 

Uzávěrka vaši tipů je sobota 30. 3. 2019.  

Nejpřesnější tip získá 30 Mustangů. Nemusíte se však 
obávat, pokud se netrefíte zcela přesně - máme 
nastavenou určitou toleranci. Pokud to tedy alespoň 
zkusíte, Mustangová odměna je vaše! 

Teorie vzniku Měsíce 
Měsíc je přirozenou družicí naší planety Země, která ji 
obíhá po tisíce let a zároveň prvním vesmírným 
tělesem jiným než Země, na které kdy vstoupil člověk. 
Po řadě sond, které byly na Měsíc a jeho oběžnou 
dráhu vyslány, to byli Neil Armstrong a Edwin „Buzz“ 
Aldrin v rámci mise Apollo 11 v červenci roku 1969. 
Zamysleli jste se však někdy nad tím, kde se tu Měsíc 
vzal? Planety se obecně tvoří z akrečního disku – 
z disku, který obíhá nově zrozenou hvězdu – v případě 
naší soustavy Slunce – a který tvoří směs prachových 
zrn a plynu. Zrna prachu do sebe vzájemně narážejí a 
„slepují se“ dohromady ve stále větší a hmotnější 
objekty, jako jsou např. planetesimály (tělesa velká 
v jednotkách kilometrů) a postupně třeba i planety. 

Podle jedné z teorií, která je v současné době tou 
nejpřijímanější (Teorie velkého impaktu), se Měsíc 
stvořil přibližně v době, kdy se tvořila i naše rodná 
planeta Země. Ta se tehdy srazila s protoplanetou 
Theia, jež byla přibližně stejně velká, jako je Mars. 
Z úlomků Země a Thei, které po této srážce vznikly,  
se vytvořil akreční disk, který kolem Země obíhal.  
I v tomto disku do sebe úlomky narážely a spojovaly se 
ve stále větší a hmotnější objekt, až z toho vznikl 
Měsíc. Ten naši planetu obíhá dodnes. Zajímavé ale je, 
že před miliony let byl k Zemi mnohem blíž. Každý rok 
se totiž vzdaluje od naší rodné planety přibližně o čtyři 
centimetry. Měsíc je starý přibližně 4 530 000 000 let – 
to znamená, že se od té doby od Země vzdálil o těžko 
uvěřitelných 181 200 kilometrů!  

Výsledky únorové soutěže 
Minulý měsíc jste měli možnost si díky únorové soutěži 
v Hlásínku vydělat až 25 Mustangů. Této příležitosti 
ovšem zdaleka nevyužili všichni z vás, což je velká 
škoda. Třeba právě takto vydělané Mustangy sehrají 
klíčovou roli v některé z nadcházejících dražeb. Pokud 
si však budete chtít v březnu přivydělat pár Mustangů 
navíc, čeká na vás opět jedna zajímavá soutěž.  

Teď už je ovšem čas sdělit, kdo byl úspěšný 
v únorové soutěži a odtajnit výši výher: 

10 Mustangů  
za odevzdání morseovky získávají: 

Vlk, Šípek, Hobit, Kuba a Medík 
Za napsané vzkazy v knize návštěv obdrží: 
15 Mustangů - Vlk, 14 Mustangů - Šípek, 

13 Mustangů - Hobit, 12 Mustangů - Honza 


