
Tento měsíc se toho 
v bodovacích tabulkách 
změnilo hodně. Například 
jeden z vás se z 5. průběžné 
příčky posunul na 3. příčku. 
K tomu mu jistě pomohlo i 
to, že vyhrál měsíční 
bodování. Tímto borcem je: 

 
 

Tučňáci Únor Celkem Pořadí Postup 
Svišť 57 408 1.  
Šmuel 30 305 13.-14.  
Šimon 0 143 33.  
Vlk 59 358 3.  
Medík 52 259 19.  
Leochod 12 220 27.-28.  
Medvěd 15 282 18.  
Kuba 54 364 2.  
Hobit 30 349 5.  
Krumpáč 55 295 17.  
Rigi 15 306 11.-12.  
Česnek 48 305 13.-14.  
Béďa 19 306 11.-12.  
Sysel 15 217 29.  
David 57 312 10.  
Celkem 518 4429 2.  

Mloci Únor Celkem Pořadí Postup 
Henry 52 343 6.  
Filip 30 314 8.-9.  
Brouk 33 244 26.  
Radim 19 258 20.  
Dave 35 314 8.-9.  
Echo 40 298 16.  
Honza 56 356 4.  
Soudek 18 196 30.  
Myšpulín 4 249 23.  
Kelt 4 254 22.  
Žabák 4 255 21.  
Kotlík 11 247 24.  
Emet 38 300 15.  
Sechy 32 246 25.  
Kóža 50 168 32.  
Hraboš 49 341 7.  
Myšák 58 178 31.  
Chipsík 11 220 27.-28.  
Celkem 544 4781 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis akcí na březen 
4. 3. 2020 - Dnešní družinovka 

8.-13. 3. 2020   - Jarňasy 
18. 3. 2020 - Schůzka 
25. 3. 2020 
28. 3. 2020 

- 
- 

Schůzka  
Výprava 

1. 4. 2020 - Družinovka a nový Hlásínek 
 

Ahoj, kluci! 
Nejkratší měsíc v celém roce nám před pár dny zamával na shledanou a odebral se ke svému ročnímu 
odpočinku. Taky k tomu měl dobrý důvod, protože – jako obvykle – jsme mu dali pořádně zabrat. A co jsme 
všechno prožili? Prvním „výkopem“ tohoto měsíce byla společná výprava s těmi nejmladšími z našeho 
střediska – 13. oddílem Vlčat. Ačkoliv to tak nevypadalo, počátek února nakonec přinesl své dary v podobě 
sněhu, a proto jsme se vypravili do okolí Smržovky a pořádně se vyřádili na louce u tamní sáňkařské dráhy. 
Po tomto zážitku následovala další akce, tentokrát jedna z oblíbených VIP výprav. Při ní jste měli možnost 
ukázat, jaká hráčská srdce máte, a společně jsme se podívali do rozličných virtuálních světů v liberecké PC 
herně. Poté jsme se odebrali do naší klubovny, vychutnali si pokrm mezi hráči oblíbený – pizzu – a nakonec 
jste se mohli věnovat filmu či deskovým hrám. V závěru měsíce jsme si dali výpravu poněkud sportovnějšího 
rázu – strávili jsme ji v tělocvičně ZŠ Vrchlického a společně zápolili ve fotbale, florbale i vybíjené. 

Nyní již nechejme prostor březnu. V tomto měsíci nám na dveře zaklepe jaro, a tudíž i jarní výprava! 
Doufám, že se nás tam sejde co nejvíce a pořádně si společné jarní prázdniny vychutnáme! Jedeme totiž opět 
s dívčím oddílem a je pro vás připraven parádní program! Tak zase za měsíc! 
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Bodovací tabulky vám přináší kontrolu, jak si 
vedete v průběžném bodování. Zároveň vám 
prozradí, kdo si zaslouží obrovskou pochvalu. 
 

Svišť jako první překonal 
hranici 400 Mustangů! 

Gratulujeme 

Vyšel dne: 4. 3. 2020 

 



O této naší unikátní akci jste si mohli přečíst již 
v minulých číslech Hlásínku, přesto si dovolujeme 
opět připomenout některé základní informace. 
Akce proběhne v pátek 24. dubna od osmé hodiny 
večerní v kulturním centru 101010  Vratislavice. 
Sál bude otevřen již od 19:00 hodin a u vstupu si 
vyzvednete své lístky (viz níže). 
Můžete se těšit nejen na skvělou společnost a 
společenskou atmosféru, ale také na tombolu 
plnou parádních cen. 
Celý večer bude tou nejlepší hudbou k tanci i 
klidnému posezení doprovázet kapela Big´O´Band. 

„Chytrá“ březnová soutěž! 
Další měsíc, další příležitost, jak si vydělat hezkou 
sumu Mustangů navíc! Tentokrát je zadání soutěže 
poněkud netradiční a věřím, že se vám bude líbit. Bude 
se totiž týkat věci, kterou skoro všichni prakticky 
denně používáme - jedná se o mobilní telefon! V dnešní 
době již neslouží výhradně k telefonování či posílání 
SMS zpráv, ale také ke sledování videí, poslechu 
hudby, surfování na internetu apod. Já třeba mobil 
často využívám jako GPS navigaci v autě nebo pro 
rychlé vyhledání vhodného dopravního spojení v MHD. 
A k jakému zajímavému účelu používáte mobilní 
telefon vy? Podělte se o to s námi v Knize návštěv! 
Napište nám třeba název vaší oblíbené aplikace,  
a k čemu ji používáte…nebo třeba, že vám mobil často 
slouží jako lampička při čtení… A pokud ho nemáte i 
to bereme jako odpověď. 

Smysluplný příspěvek  
oceníme částkou  
20 Mustangů! 
Soutěžíme do 28. 3. 2020! 
 

 

V posledních letech se s tímto slovním spojením 
setkáváme čím dál tím častěji, ale co to vlastně ta 
Evropská unie je? 
Evropská unie je dobrovolné uskupení 27 států 
Evropy, které se snaží zlepšit ekonomiku, životní 
úroveň a spolupráci členských zemí. 
Vznikla 1. listopadu 1993 a Česká republika do 
tohoto společenství vstoupila 1. května 2004. 
Členství v tomto spolku nám přináší nějaké 
povinnosti, ale zároveň i mnoho výhod. Jednou z nich 
je jednodušší cestování do zahraničí. Další je 
například snaha o vytvoření jednotné zahraniční 
politiky, což menším státům (jako jsme například my) 
dává lepší šance na uzavření výhodnějších dohod 
s většími státy jako například s USA. 
Evropská unie se zároveň snaží vytvářet zákony, které 
mají platit na celém jejím území ku prospěchu jejích 
obyvatel. 
Další výhodou Evropské unie je snaha  
o používání jednotné měny zvané euro. 
Tato měna se aktuálně používá v 19 
státech. Můžeme ji například najít  
v sousedním Německu, Rakousku či na  
Slovensku. Některé státy, včetně České republiky, si 
zatím ponechávají svou vlastní měnu, ale všechny 
státy kromě Dánska (jediný stát, který má oficiální 
výjimku) by v budoucnosti měly na euro přejít. 
V dnešní době je tato mezinárodní unie jedním 
z nejvyspělejších společenství planety, a proto se 
snaží řešit dopad lidských činů na naši planetu, ale o 
tom by se dalo napsat mnohem více… 

 Zanedlouho nás čeká jedna tradiční velkolepá akce, 
na které se schází všechny oddíly našeho střediska. 
Jedná se o tradiční Velikonoční výpravu, na kterou 
vyrazíme v termínu 9. - 12. 4. 2020. Zázemí nám, 
stejně jako v minulém roce, poskytne objekt bývalé 
sokolovny v Proseči pod Ještědem. 

 Už za necelé čtyři měsíce se vydáme na tu nejlepší 
akci v celém roce – třítýdenní tábor v krásném údolí 
řeky Zábrdky nedaleko Českého Dubu! Na tuto 
závěrečnou akci naší celoroční činnosti pojedeme 
v termínu 4.-24.7.2020, takže si ho poznamenejte do 
svých oddílových kalendářů, které vám jistě visí 
doma na stěně. Doufejme, že nám ten zbývající čas 
do tábora rychle uteče! 

 Našim nováčkům bychom chtěli připomenout, aby 
mysleli na plnění své přijímací a nováčkovské 
zkoušky. Po jejím úspěšném splnění se totiž stanete 
nejen právoplatnými členy oddílu, ale získáte rovněž 
právo vlastnit svůj skautský kroj a obdržíte od nás 
mnoho dalších věcí, které se vám budou 
v budoucnu hodit - např. rébl či skautskou stezku. 

Stejně jako loni nabízíme  
3 druhy vstupného: 
Studentské za 200 Kč 
Dospělé za 300 Kč 
Sponzorské za 500 Kč 
Lístky je nutné rezervovat 
předem a učinit tak můžete 
na našem střediskovém 
webu, kde má ples vlastní 
sekci. 

http://mustang-lbc.cz/ 

Těšíme se na Vás 

Výsledky únorové soutěže 
Minulý měsíc proběhla další skvělá soutěž, díky které 
jste měli šanci si přivydělat pár Mustangů do vašich 
peněženek. Po splnění jednoduchého zadání jste měli 
možnost vydělat si až 25 Mustangů! A o jaký úkol šlo? 
Cílem této soutěže bylo zašifrovat libovolný smysluplný 
text do morseovky a přepsat ho v této podobě do Knihy 
návštěv na internetových stránkách našeho oddílu 
www.27skauti.cz. 

Jistě už netrpělivě čekáte na odtajnění 
výsledků, tak tedy pojďme na to! 

Za zašifrované texty v knize návštěv obdrží: 
25 Mustangů - Hraboš 
23 Mustangů - Medvěd  

20 Mustangů - Vlk 
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