
 

Máte všichni svůj kroj? 
Nejsou to ani dva týdny od svátku svatého Jiří, patrona 
všech skautů. V onen den (v Česku se slaví 24. 4., 
zatímco jinde ve světě je to 23. 4.) jste možná viděli 
některé lidi ve skautských krojích.  

Tuto speciální košili mají právo nosit ti z vás, kteří již 
splnili Přijímací a Nováčkovskou zkoušku. Tento kus 
oblečení neodmyslitelně patří k našemu letnímu táboru. 
Zde ho nosíme každý den na ranní a večerní nástup. 
Někteří z vás budou kroj potřebovat také při 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 (případně je vám už 
malý), sdělte to Piškotovi nebo Jendovi (v případě jejich 
nepřítomnosti komukoliv jinému z vedení). Je rovněž 
důležité, abyste jim nahlásili svou velikost košile.  

Pokud již kroj vlastníte, zkontrolujte si, prosím,  
že vám nechybí žádná z jeho náležitostí. Na vašem kroji 
by určitě neměly chybět základní nášivky. Mezi ně patří: 
číslo oddílu, nášivka Liberec a Czech republic. Dále 
nesmíte zapomenout na znak našeho střediska 
(koženého Mustanga) a suchý zip, na který se připevňují 
cancourky získané za splnění dovednosti ve Stezkách. 
Ke kroji patří i šátek Pokud vám něco z výše uvedeného 
chybí, řekněte to opět Jendovi či Piškotovi a oni se o to 
postarají. 

Věříme, že společnými silami tento úkol do začátku 
tábora hravě zvládneme! Předem moc děkujeme za 
spolupráci v této předtáborové záležitosti. 

Jeden, dva, tři, … 
Slyšíte to? To si někdo pořádně pakuje kapsy Mustangy 
navíc. Ptáte se za co? No přeci za soutěž  
z minulého měsíce. Vaším úkolem bylo pouze napsat 
smysluplný vzkaz do knihy návštěv! Tím si někteří z vás 
zajistili solidní odměnu v podobě 20 Mustangů. 

Nebudu vás napínat, tady jsou slíbené výsledky. 

Zhodnocení Velikonoční výpravy zaručilo 20 Mustangů 
Myšpulínovi.  
Informace o účasti na VIP akci zajistila 20 Mustangů pro 
Radima a Šípka, informace o vlacích zas Honzovi.  
Očekávání dubnové městské hry dovedlo k odměně  
20 Mustangů i Jestřába a úklid Liberce přinesl odměnu 
ve stejné výši i pro Hobita. 

Všem zúčastněným děkuji za účast v soutěži.  
Věřím, že se stejně aktivně zapojíte do té květnové. 

Zadání soutěže na květen 
Nebyl by to správný Hlásínek, kdybyste na jeho zadní 
straně nenašli pořádnou soutěž o zajímavé ceny.  
A že je tentokrát ve hře skutečně lákavá odměna! Přitom 
zadání soutěže není vůbec těžké.  

Kolik Mustangů získají dohromady obě 
družiny v měsíci květnu?  

Své tipy pište do Knihy návštěv na našem 
oddílovém webu nejpozději do pátku 31. 5. 2019.  

Drobnou nápovědou vám může být tento Hlásínek 
nebo starší čísla, která naleznete na našich 
internetových stránkách www.27skauti.cz. 

Nejpřesnější tip oceníme částkou 30 Mustangů!  
Avšak ani ty méně přesně tipy neodejdou s prázdnou!  

Infostánek 
 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 29. 6. – 19. 7. 2019. 

 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 29. 5. 
2019. 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 5. 6. 2019 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. 

Nezapomeneme 
Krom oslav svátku svatého Jiří se na konci dubna 
konala ještě jedna tradiční skautská akce. Stovky 
skautů z celé republiky se sjely 27. 4. ke skautské 
mohyle stojící nedaleko Lysé Hory, jenž nese název 
Ivančena. Mohylu postavili skauti po ukončení druhé 
světové války jakožto památník těm, kteří položili život 
v boji za svobodu a ideály skautingu. 
Výstup na Ivančenu je pouze jednodenní a je tudíž určen 
primárně pro skauty žijící převážně na Moravě. Mnozí 
skauti z celé republiky si ovšem domluví přespání v 

nějaké klubovně a mohou se tak akce zúčastnit. 
Pokud se k mohyle někdy vydáte, budete mít šanci 
všimnout si jednoho kamene, který pochází z našeho 
tábořiště ve Vápně a je ozdoben znakem našeho 
střediska, černým Mustangem. 

Děkujeme za pomoc 
Jménem celého střediska bychom rádi poděkovali 
všem, kteří nám v sobotu 27. 4. 2019 pomohli během 
brigády na nové tee-pee tyče.  

V rámci této akce jsme společnými silami dokázali 
pokácet, opracovat a uskladnit více než 120 tyčí, což lze 
považovat za úctyhodný výkon. Bez vás bychom jen 
stěží odvedli tolik práce! Nyní se již můžeme těšit na 
všechny budoucí tábory, které budou stát i díky vám! 

Ještě jednou mnohokrát děkujeme! 

Vedení 27. oddílu skautů 


