
 

Infostánek 
Právě v ruce držíte poslední Hlásínek tohoto  
skautského roku. To znamená také poslední infostánek, 
tak se pojďme podívat, co je nutné si v červnu pohlídat: 

 Do nejlepší akce našeho „skautského roku“ již zbývá 
pouhý 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 možná největším počtu. Termín 
tábora je: 29. 6. - 19. 7. 2019. 

 Pokud jste ještě neodevzdali některou část přihlášky 
na tábor, učiňte tak co možná nejrychleji. Zároveň 
připomínáme, že termín platby účastnického 
poplatku za tábor je středa 12. 6. 2019. 

 Před samotným táborem nás čeká důležitá výprava. 
Jedná se o víkendovou pracovní četu na tábořišti 
ve Vápně. Musíme připravit louku a veškeré nutné 
zázemí, které nám na táboře umožní bezproblémově 
fungovat. Připravte si tedy své pracovní oblečení,  
ať o víkendu 21. až 23. 6. 2019 uděláme co nejvíce 
práce. Za případnou pomoc rodičů během soboty 
22. 6. budeme velice vděční. Podrobné informace 
k pracovní četě obdržíte zavčasu na zvláštním 
lístečku. Za vaši ochotu a čas předem děkujeme! 

 Poslední soutěž se bude týkat vysvědčení. Ti z vás, 
kteří dosáhnou na vysvědčení s vyznamenáním, 
obdrží VIP kartu a navíc jednorázovou odměnu ve 
výši 100 Mustangů. A věřte, že se vám budou hodit 
třeba na dražbě kartiček táborových výhod. Stačí, 
abyste kopii vysvědčení přivezli na tábor, poslali 
emailem Zipovi či přinesli na schůzku. 

 Spolu s tímto Hlásínkem jste obdrželi také přílohu 
týkající se tábora. Tento dokument je velmi důležitý, 
nezapomeňte ho proto předat rodičům (tuto přílohu 
naleznete také na našem webu v sekci Hlásínek). 
V tomto dokumentu se dočtete mnoho informací o 
organizaci tábora a také jsou zde sepsány věci, které 
by v táborovém kufru či batohu neměly chybět. 
Naleznete zde také korespondenční adresu na tábor. 

/-./…/ = Nástup trojky 
Aneb signál, vzít si na sebe skautský kroj.  

Máte ho v pořádku? 
 

Už jen pár týdnů nás dělí od začátku tábora, na kterém 
již mnoho let dodržujeme několik pravidel. Jedno 
z nich zní, že se každé ráno i večer všichni sejdeme na 
nástupu. Jedná se o slavnostní akt, při kterém 
vytahujeme či stahujeme státní vlajku, probíhá 
kontrola úklidu a sdělujeme zde důležité informace.  
Na takový nástup však nemůžeš přijít jen tak - musíš 
na sobě mít skautský kroj. Tedy pokud jsi ovšem již 
splnil Přijímací a Nováčkovskou zkoušku. Pokud ne, 
pak budeš nosit naše oddílové tričko, které Ti půjčíme. 

Pokud ještě nemáš svůj skautský kroj, případně Ti 
na něm chybí nějaká z jeho součástí, řekni to na 
nejbližší schůzce Jendovi, nebo Piškotovi.  

Na kroji určitě potřebuješ mít suchý zip, státní 
domovenku, domovenku Liberce, koženého Mustanga, 
číslo oddílu a znak WOSM.  

Pokud je ti stávající kroj malý, nahlas  
to také Jendovi nebo Piškotovi a oni se 
postarají o nápravu. Je však důležité,  
abys svůj starý kroj, do kterého se již  
nevejdeš, přinesl s sebou na některou  
ze schůzek. Děkujeme za spolupráci.  

 

Kouzlo našeho letního tábora 
Také nyní zažíváte ten zvláštní a těžko popsatelný 
pocit, když jdete prosluněnými loukami a lesy? Ta 
chvíle, kdy vás vítr příjemně ovívá, sluníčko hřeje do 
zad a dobrá nálada prostupuje do mysli? Ti z vás, kteří 
do našeho oddílu už nějaký ten rok chodí, tento pocit 
jistě dobře znají. Je totiž spojen s nastupujícím létem a 
blížícím se termínem našeho letního tábora – tradiční 
oddílovou akcí, kterou zakončujeme náš skautský rok.  
Tábor již mnoho let trávíme na krásné louce obklopenou 
lesy a potokem zvaným Zábrdka. Na toto místo 
civilizace jakoby zapomněla - a přitom je tak blízko 
Liberce! Během tří táborových týdnů, poznáte, co 
znamená dobrodružství, kamarádství a zálesáctví. 
Každý den vás bude čekat báječný program, který 
zkrátka nezná slovo nuda! Jakmile jednou zažijete náš 
tábor, stane se bezpochyby nedílnou součástí vašeho 
léta! Důkazem toho jsou nejen roveři a vedoucí, ale také 
všichni oldskauti, kteří na tábor pravidelně přijíždí již 
několik desítek let! Pojďme tedy do našich vzpomínek 
přidat další báječný tábor s číslem 2019! 

Výsledky květnové soutěže 
A máme tu pro vás výsledky květnové soutěže, ve které 
jste mohli velmi snadným způsobem vydělat balík 
Mustangů navíc! Této možnosti využilo v květnu osm 
z vás, za což budou nyní náležitě odměněni. Úkol byl 
prostý - napsat do knihy návštěv co nejpřesnější odhad 
počtu Mustangů, který získají obě družiny dohromady 
za celý měsíc květen. Já vám nyní mohu prozradit, že 
se jednalo o sumu ve výši 1477 Mustangů!  

A nyní také prozradím ty, kteří do soutěže přispěli,  
a rovněž sdělím částku jejich výhry:  

1. místo - Jestřáb - tip 1521 - výhra 30M 
2. místo - Honza - tip 1555 - výhra 28M 
3. místo - Šípek - tip 1361 - výhra 26M 
4. místo - Medvěd - tip 1611 - výhra 24M 
5. místo - Kuba - tip 1327 - výhra 22M 
6. místo - Krumpáč - tip 1255 - výhra 20M 
7. místo - Hobit - tip 1700 - výhra 18M 
8. místo - Vlk - tip 1100 - výhra 16M 

Všem výhercům gratulujeme!  
Již nyní se můžete těšit na další soutěže, které 

naleznete v každém čísle Hlásínku následujícího roku. 

Návštěvní den pro rodiče 
Stejně tak jako v minulých letech bychom i letos chtěli 
srdečně pozvat vás - rodiče našich členů - na návštěvní 
den na našem táboře. V sobotu 6. 7. v odpoledních 
hodinách vás moc rádi přivítáme na naší krásné louce 
nedaleko obce Vápno. I tentokrát pro vás budeme mít 
připravený bohatý společný program, který budete 
moci prožít společně se svými ratolestmi. Kdo bude mít 
zájem, může se večer (cca od 21:45) zúčastnit i našeho 
táborového ohně, který bývá vždy velice pěkným 
zážitkem. Po jeho skončení můžete na našem tábořišti 
přespat - a to buď ve vlastním stanu či ve společném 
tee-pee, které pro vás vyčleníme. Podrobné informace 
obdržíte před táborem na speciálním lístečku. Budeme 
rovněž moc rádi, když nám dáte předem vědět, že se 
návštěvního dne zúčastníte. Budeme se na vás těšit!  


