
VYUŽIJ TUTO ŠANCI A ZÍSKEJ  

AŽ 25 MUSTANGŮ NAVÍC 
S příchodem nového měsíce pro vás máme další  
soutěž, ve které můžete nejen získat lákavou odměnu, 
ale také procvičit jednu základní dovednost každého 
skauta – znalost morseovy abecedy! Vaším únorovým 
úkolem totiž bude zašifrovat jakýkoliv smysluplný text 
do morseovky a přepsat ho v této podobě do knihy 
návštěv na internetových stránkách našeho oddílu 
www.27skauti.cz. Pro stanovení výše odměny bude 
záležet především na tom, jak správně text zašifrujete. 
Při hodnocení rovněž přihlédneme ke smysluplnosti a 
délce textu. Už na nic nečekej a pusť se do šifrování! 
Soutěžíme do pátku 28.02.2020! 
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Rádi bychom vás – rodiče, rodinné příslušníky a vaše 
kamarády i přátele – srdečně pozvali na ples střediska 
Mustang, který proběhne v pátek 24. 4. 2020 od 
20:00 v kulturním centru 101010 ve Vratislavicích. 
Celý večer vám k tanci i poslechu bude hrát skupina 
Big´O´Band. 

Všechny důležité informace naleznete na našem 
střediskovém webu: http://mustang-lbc.cz/ples/ 

Na webu má ples vlastní sekci a krom výše zmíněných 
informací tam naleznete i část určenou rezervaci lístků, 
která je již spuštěna. I v letošním roce Vám nabízíme tři 
varianty vstupného:  
 studentské za 200 Kč,  
 dospělé za 300 Kč, 
 rovněž je k dispozici sponzorské 

vstupné ve výši 500 Kč. 

Budeme se na vás těšit! 

Děkujeme 
Chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za včasné 
a bezproblémové uhrazení registračních příspěvků za 
rok 2020. Umožňují naší organizaci fungovat a přinášet 
dětem smysluplné trávení volného času. Děkujeme! 

vedení 27. oddílu skautů 

Chceš mít splněný důležitý úkol ve stezce? 
 

Napiš článek do Hlásínku! 
A podpis máš v kapse! 

 

Ve vaší skautské stezce naleznete určité úkoly, jejichž 
splnění vyžaduje víc než jen zkoušení vašich znalostí. 
Ke splnění těchto úkolů musíte něco vymyslet, přinést, 
vyrobit či dokonce předvést. Jeden z těchto úkolů se 
týká schopnosti napsat souvislý text na zajímavé téma. 
Pokud usoudíme, že je váš text dostatečně kvalitní, 
otiskneme ho v nejbližším čísle oddílového časopisu 
Hlásínek. Tento úkol naleznete v 1. stupni – dovednost 
Můj skautský oddíl a středisko. 
Možná si někteří z vás pamatujete, že takových článků 
jsme v Hlásínku nedávno otiskli hned několik. Třeba 
v říjnu 2019 nás Dave seznámil se svým koníčkem – 
orientačním během. Další aktivní přispěvatel na sebe 
nenechal dlouho čekat – v posledním vydání roku 2019 
jsme se všichni dozvěděli mnoho zajímavostí z říše 
hmyzu a to díky článku od Brouka.  
Pokud byste si chtěli tento zajímavý úkol také splnit, 
není nic jednoduššího než si vybrat téma, které vás 
zajímá, napsat o něm přiměřeně dlouhý text a ten 
poslat Zipovi na email ondrej.petrovsky@email.cz. 

Těšíme se na Vaše příspěvky! 

 

 
Co je to naše Slunce? Jistě většina z vás odpoví, že je to 
hvězda. Ale co je to hvězda? Je to obří koule 
rozžhaveného plazmatu – tedy hlavně plynu. 
Každá hvězda je jiná, jsou jinak velké, jinak hmotné a 
mají rozličné povrchové teploty. Řadíme je do několika 
kategorií, které jsou dány hlavně hvězdnou velikostí a 
hmotností. 
Naše Slunce je střední hvězda. Tyto hvězdy žijí přibližně 
10 miliard let. Během svého života mění nejlehčí prvek 
vesmíru – vodík – na helium. Když veškerý vodík 
přemění, začnou se hvězdy rozpínat. Naše Slunce to 
čeká zhruba za 5 miliard let. Bude to probíhat tak, že 
se Slunce „nafoukne“ až k oběžné dráze Marsu (nebo 
dokonce Jupiteru) a pohltí všechny kamenné planety 
Sluneční soustavy. Pak v poklidu odhodí své povrchové 
vrstvy a vznikne z něj planetární mlhovina, v jejímž 
středu bude zbylé, velmi žhavé sluneční jádro – bílý 
trpaslík. Ten několik miliard let bude chladnout, až 
dokud úplně nevyhasne. Stane se z něj černý trpaslík, 
což je závěrečný stupeň, jímž Slunce svůj vývojový 
cyklus definitivně uzavře. 

 Možná se to zdá jako dlouhá doba, ale náš letní 
tábor se již pomalu, ale jistě blíží. Během třech 
červencových týdnů prožijeme další úžasné letní 
dobrodružství! Nezapomeňte si proto poznamenat 
termín 4. 7. až 24. 7. 2020 do svých kalendářů!  

 V druhém pololetí nás čekají hned tři VIP akce.  
Ta nejbližší proběhne v pátek a sobotu 14. - 15. 2. 
2020. Podrobný rozpis dalších VIP akcí najdete na 
webových stránkách oddílu. 

 Jednou z tradičních výprav našeho oddílu jsou 
Jarňasy. Ty opět strávíme spolu s 28. oddílem 
v luxusní klubovně v Hostinném. Budeme tam 
takřka celý týden, konkrétně od 8. 3. do 13. 3. 2020, 
tak určitě pojeďte s námi. Letos se budeme věnovat 
nakupování potřebného vybavení do školy čar a 
kouzel v Bradavicích, kam jste byli všichni přijati ke 
studiu! To je úžasná zpráva, že? 

 Další skvělá akce, na kterou nevyrazíme sami, 
proběhne v termínu 9. 4 - 12. 4. 2020. Na této akci 
se sejdeme nejen s 28. oddílem, ale rovnou se všemi 
oddíly našeho střediska!  Jak jistě tušíte, jedná se o 
tradiční Velikonoční výpravu, která nás opět zavede 
do prostorné sokolovny v Proseči pod Ještědem. 

 Nezapomeňte na soutěž, kterou jsme vyhlásili 
v lednu a stále běží. Máte tedy ještě celý únor na to, 
abyste přinesli kopii nebo poslali mejlem vysvědčení 
s vyznamenáním a získali tak parádní odměnu ve 
výši 100 Mustangů! A pokud jste na vyznamenání 
v minulém pololetí nedosáhli, určitě se vám to 
povede nyní! Ta snaha za 100 Mustangů stojí, ne? 


