
 

 Už je skoro tady! Ptáš se co? Přeci naše tradiční 
Podzimní výprava. Čeká nás na konci tohoto měsíce, 
konkrétně od 25. do 29. 10. 2019, a opravdu bude 
stát za to, udělej si tedy čas a vyraz s námi. 

 Jednou z velkých změn oproti loňskému roku je 
zrušení povinné KPZ (krabička poslední záchrany). 
Můžete ji nadále nosit, jelikož se vždy může hodit, 
není již ale striktně vyžadována. Dospěli jsme 
k názoru, že většina z vás nosí potřebné věci i mimo 
KPZ. 

 Tento měsíc se můžete těšit na první VIP výpravu 
v tomto školním roce. Proběhne 5. 10. a byla by 
škoda nechat si ji ujít. Pokud nevíte, jak VIP výpravy 
fungují, věnovali jsme jim podstatnou část jednoho 
z článků na této stránce. Takže si ho nezapomeňte 
přečíst. 

 Chceš si trochu zavzpomínat nebo nevíš, kdy je další 
výprava? Stačí se podívat na naše webové stránky 
www.27skauti.cz, najdeš tam fotky z proběhlých 
akcí, knihu návštěv a mnoho dalšího. 

VIP výprava? Soutěž? 
Co to vlastně je? 

V rozpisu akcí jste si mohli všimnout, že nás čeká pár 
výprav, které jsou označené jako VIP akce. 
Ale co to vlastně taková VIP akce je? 
Je to speciální výprava, na které zažijete něco 
netradičního a dost možná i neopakovatelného. 
Podniknout výlet do Prahy, pořádně si zaplavat, 
zastřílet si na lasergame, zjistit, jak vypadá hangár 
letiště a co je vše potřeba pro správný chod letiště, 
zahrát si bowling, odhalit netušená zákoutí Liberce a 
mnoho dalšího, to vše může být náplní VIP výpravy. 
To zní super, stačí mi jen přijít na sraz jako na 
běžnou výpravu? 
Bohužel ne. Budeš potřebovat speciální vstupenku a 
tou je VIP karta. Získáš ji za vysokou docházku, můžeš 
si ji vydražit za tvé poctivě vydělané Mustangy, nebo ji 
získáš za dalších podmínek, o kterých si dočteš více na 
nástěnce v klubovně. 
Kde mám vzít dostatek Mustangů? 
Krom výdělku za každou schůzku, výpravu, vyluštěnou 
morseovku, tu je ještě jeden další způsob. Je 
neskutečně jednoduchý a můžeš si jím vydělat pořádný 
balík. Stačí, když si každý měsíc v Hlásínku přečteš 
zadání soutěže a budeš se držet uvedených pokynů. 
Krom VIP karet si za své vydělané Mustangy taky můžeš 
během dražby nakoupit doslova hromadu dalších karet, 
které ti přinesou nějaké výhody nebo jen kopu zábavy. 
Soutěže mohou mít mnoho podob a tak se hned podívej 
na tu, která je na této stránce a získej svůj první balík 
v tomto školním roce. 

Ahoj, naši nováčci…  
Rád bych vás jménem celého vedení přivítal v našem 
skautském oddíle. Věřím, že budete na naše akce chodit 
nadšení, plní elánu a s touhou zažít všemožná 
dobrodružství po boku party správných kluků! Po celý 
rok pro vás připravujeme nejrůznější akce, na kterých 
zažijete nejen hodně zábavy, ale také se mnohému 
přiučíte a získáte nové dovednosti, které se vám budou 
hodit nejen ve skautu, ale i v běžném životě.  
Ty nejzákladnější dovednosti, které by měl umět každý 
správný kluk v našem oddíle, naleznete v Přijímací  
a Nováčkovská zkoušce.  

Ve chvíli, kdy splníte Přijímací zkoušku, stáváte se 
právoplatnými členy našeho oddílu. Pokud následně 
splníte i Nováčkovskou zkoušku, obdržíte od nás, mimo 
gratulace a uznání, také mnoho důležitých věcí, které 
budete v oddíle časem používat – např. rébl, skautský 
šátek, turbánek, skautskou stezku.  

Pro snadnější splnění úkolů jsme pro vás připravili 
průvodce Přijímací a Nováčkovskou zkouškou, kde jsou 
všechny úkoly pečlivě popsány a vysvětleny. 
Doporučujeme, abyste tohoto průvodce nosili na 
každou akci společně s podepisovací tabulkou, do které 
se splnění úkolů zaznamenává. Se zdárným plněním 
všech úkolů vám, krom zmíněného průvodce, pomohou 
i všichni vedoucí a roveři. 

Přejeme vám hodně úspěchů v plnění Přijímací a 
Nováčkovské zkoušky a ať se Vám u nás v oddíle líbí!  

 

!!!První letošní SOUTĚŽ!!! 
Jako každoročně jsou tu opět tradiční měsíční soutěže 
v Hlásínku. Budete dostávat vskutku rozmanité a občas 
i trochu náročné úkoly.  
Odměnou vám za vaši snahu budou Mustangy a 
rozhodně jich nebude málo. Úkol se vždy dozvíte 
v novém čísle Hlásínku.  
Zadání soutěže na tento měsíc je: 

Podpisy odevzdejte nejpozději na schůzce 23.10. 2019. 

Orientační běh 
Napsal Dave a splnil si tak jeden z povinných úkolů 

v naší skautské stezce. 

Já dělám orientační běh (OB). OB vznikl ve Skandinávii 
a rozšířil se po celém světě, hlavně do Evropy. K OB 
jsem se dostal přes kamaráda a mámu. Už ho dělám 
třetím rokem a běhá ho celá rodina. Můj největší úspěch 
je 1. místo v kategorii H10L (hoši 10 let, linie). K tomu 
abys byl dobrý, musíš mít dobrou fyzičku, taky se 
musíš vyznat v mapě a umět se zorientovat v terénu. Je 
dobré znát mapové značky, jinak byste se nejspíše 
ztratili. Baví mě to a hlavně OB dělám pro zábavu a ne 
pro úspěchy. Děkuji, že jste si přečetli můj článek.  

Napsal Dave (11.7. 2019, tábořiště ve Vápně) 

Naše oddílové stezky jsou rozděleny do dvou stupňů 
a devíti dovedností, které mají testovat a rozvíjet vaše 
dovednosti. Jednou z dovedností je též Můj skautský 
oddíl a středisko. Pro úspěšné získání této dovednosti 
musíte znát historii našeho střediska i oddílu, naše 
zvyky a podobně. Zároveň ovšem musíte vědět a 
zvládat, co je potřeba pro chod oddílu. Připravíte část 
schůzky, nebo ji máte dokonce celou na starost. Nadále 
musíte prokázat, že máte o oddíl zájem a chodíte sem 
rádi, což se projeví ve vaší docházce. Jednou z dalších 
dovedností je schopnost psaní souvislého textu a tu si 
procvičíte při plnění úkolů ohledně psaní článků do 
Hlásínku. Jak vidíte výše, text nemusí být nijak dlouhý, 
jde o jeho obsah. Proč si tedy tenhle úkol nezkusíš i ty? 
Stačí napsat článek a poslat ho Zipovi na adresu 
ondrej.petrovsky@email.cz a pak jen čekat na odpověď. 


