
Akce byly sice jen dvě, ale na obou z nich stál 
výherce březnového bodování na straně vítězů. 
Nejvíce Mustangů si doslova nahrabal: 

 
 

Tučňáci Březen Celkem Pořadí Postup 
Svišť 6 414 1.  
Šmuel 50 355 10.  
Šimon 50 193 31.  
Vlk 39 397 3.-5.  
Medík 4 263 23.  
Leochod 4 224 28.  
Medvěd 0 282 22.  
Kuba 30 394 6.  
Hobit 49 398 2.  
Krumpáč 49 344 14.  
Rigi 54 360 8.  
Česnek 0 305 17.  
Béďa 44 350 12.-13.  
Sysel 4 221 29.  
David 0 312 16.  
Celkem 383 4812 2.  

Mloci Březen Celkem Pořadí Postup 
Henry 49 392 7.  
Filip 44 358 9.  
Brouk 0 244 26.  
Radim 3 261 24.  
Dave 46 350 12.-13.  
Echo 43 341 15.  
Honza 41 397 3.-5.  
Soudek 30 226 27.  
Myšpulín 38 287 20.  
Kelt 45 299 19.  
Žabák 45 300 18.  
Kotlík 36 283 21.  
Emet 53 353 11.  
Sechy 3 249 25.  
Kóža 6 174 33.  
Hraboš 56 397 3.-5.  
Myšák 6 184 32.  
Chipsík 0 220 30.  
Celkem 544 5325 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahoj, kluci! 
Je to podivné, že? Březen sotva překlenul svou polovinu a já už jsem tady a poctivě se vám všem hlásím! 
Výjimečná situace si totiž vyžaduje i speciální číslo Hlásínku, které se vám právě dostalo do rukou. Ale nebyl 
bych to já, kdybych se zase nechtěl trochu poohlédnout a zrekapitulovat, co jsme během tohoto „půlměsíce“ 
prožili. Uznávám, že akcí, co do počtu, nebylo velké množství, zvládli jsme totiž jen jednu družinovou schůzku 
a jedinou výpravu. Ta však byla tou nejdelší v roce a jednalo se samozřejmě vícedenní výpravu o jarních 
prázdninách! Společně s oddílem holek jsme ji strávili na skautské základně v Hostinném a získali jsme 
v Příčné ulici tolik potřebné finance na studium na škole čar a kouzel v Bradavicích, kam se vydáme později.  
Ale zpátky do současnosti. Na dobu neurčitou jsme byli okolnostmi nuceni pozastavit naši běžnou skautskou 
aktivitu. Ale nezoufejte! Již máme připravený náhradní plán, o kterém se na zadní straně dozvíte vše potřebné 
a doufám, že se vám bude líbit tak, jak se už nyní líbí mě! To je zatím ode mě vše, tak hlavně buďte čistotní, 
dávejte na sebe pozor a brzy se zase shledáme!  Váš Hlásínek  
 

www.27skauti.cz 
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Bodovací tabulky přináší průběžné pořadí, které 
se tentokrát opravdu hodně změnilo. Může za to 
fakt, že bodování vzniklo jen ze dvou 
uskutečněných akcí. 
 

Třetí příčku tento měsíc obsadili 
hned 3 z vás! 

Vyšel dne: 18. 3. 2020 

Sice nevíme, kdy se budeme moci vrátit k našim 
běžným akcím, to ale neznamená, že nebudeme 
dělat vůbec nic. Připravili jsme si pro vás program, 
do kterého se budete moci zapojit z domova. 
Díky technologiím jako je internet, komunikační 
aplikace a třeba i online hry vám nabídneme 
společnou zábavu a například nějaké tipy na super 
knížky, videa či weby apod. 

Více se dočtete na zadní straně 



Stezky 
Nyní je ideální čas vrhnout se do plnění stezek. 
Některé úkoly jsou označeny malým symbolem 
dvou postaviček. Tyto úkoly vám mohou po splnění 
podepsat rodiče. Jen respektujte, že mohou mít 
hodně práce a toto s vámi můžeme plnit i my „na 
dálku“. Zároveň však můžete v této mimořádné 
situaci s rodiči plnit i další úkoly, které bychom 
normálně dělali na výpravách či schůzkách. Pokud 
si budete chtít splnit nějaký úkol, který není 
označen symbolem rodiče, je velká šance, že vám to 
bude umožněno. Jediné co je třeba, je napsat email 
Zipovi a sdělíme vám, zda je možné tento úkol plnit 
a případně co při plnění vyžadujeme. 
Na Discordu bude speciální místnost, kde si po 
předchozí domluvě budete moci najít rovera, který 
si s vámi bude plnit – mejlem, voláním či videem. 
Zkuste to, je to jedinečná příležitost se ve stezkách 
významně posunout. 

Jak se přidám? 
Nyní ladíme, aby byl náš oddílový Discord co 
nejlepší a zároveň dobře přehledný. Nebude to 
ovšem dlouho trvat a vše bude připraveno 
nejpozději v pondělí 23.3., kdy oddílovou aplikaci 
spouštíme – do té doby však potřebujeme souhlas 
vašich rodičů s tím, že budeme moci spolu 
tímto způsobem komunikovat. Až se tak stane, 
zašleme vám (příp. rodičům) pozvánku. Díky ní a 
pár kliknutím se za chvíli připojíte do našeho 
společného kanálu (tak se v aplikace říká skupině), 
kde vám vše další vysvětlíme. 

 

Máme toho připraveno opravdu hodně. Od plnění stezek, 
přes sadu všemožných výzev až po společné hraní 
některých her. 

O všem výše zmíněném se v blízké budoucnosti dozvíte 
více, ale popíšu vám zde například výzvy. 

Na Discordu se od někoho z vedení objeví zadání výzvy 
(například vyfoť fotku plyšáka). Vy si zprávu přečtete a 
dle popisu výzvy odešlete foto. Některé odpovědi či fotky 
budete posílat přímo do kanálu a jiné zašlete na email. 
Zadání výzev bude hodně pestré. Některé vás povedou 
k práci s internetem a k vyhledávání informací, další vás 
motivují se protáhnout a u jiných zas bude potřeba se 
pořádně zamyslet. Vše je samozřejmě dobrovolné. 
Krom výzev a her vám budeme dávat i nápady na pěkné 
knížky či audio nahrávky nebo zajímavé weby a videa. 
Můžete se těšit i na pár domácích pokusů nebo 
například na doporučení článků ze skautských 
časopisů. Jen nezapomínejte, že přednost má domácí 
vzdělávání, naše výzvy a tipy dělejte až poté. Budete 
na to vždy mít více času a nepůjde o rychlost, jen dodržet 
vyhlášení výzvy. Školu mějte na prvním místě. 

Jak teď budeme fungovat? 
Jelikož je z preventivních důvodů pozastavena 
běžná skautská činnost a omezen pohyb osob, 
nemůžeme pokračovat v našich klasických akcích. 
To nám ovšem nebrání fungovat virtuálně. Jakožto 
nejvhodnějším prostředkem komunikace jsme pro 
naše účely určili aplikaci Discord. 

Co je to Discord? 
 

 

 

 

V mnoha ohledech je podobná aplikacím jako 
Skype či Messenger, je ale mnohem 
propracovanější, díky čemuž nám umožní předat 
vám všechny informace, nápady či připravený 
program na jednom místě a zároveň přehledně. 

Aplikace Discord může být na počítači online i 
nainstalovaná (https://discordapp.com/), nebo si ji 
můžete stáhnout do vašeho mobilního zařízení 
z Obchodu Play (Android) či z App Store (IOS). 

Discord je aplikace 
umožňující posílání 
hromadných textových 
zpráv, obrázků a dalšího 
obsahu. Zároveň však 
umožňuje i hlasové spojení 
(hovor) více uživatelů. 

Kromě pozvánky do oddílového kanálu budete ještě 
potřebovat účet. Na jeho založení je třeba jen email. 
Se založením vám určitě pomohou rodiče. 
Půjdete na stránku https://discordapp.com/ a kliknete 
na Otevřít Discord následně by po vás stránka 
měla chtít přihlášení, nebo registraci. Kliknete na 
registraci a uvidíte 3 pole. První na email, druhé na 
uživatelské jméno a třetí na heslo. 
Zadáte email, ten budete potřebovat při budoucím 
přihlašování. 
Do uživatelského jména nezadávejte ani své jméno 
ani přezdívku. Tu vám pak nastavíme na oddílovém 
kanále. 
Heslo si samozřejmě taky zapamatujte, budete ho 
potřebovat na další přihlášení. 
To je vše, váš účet je hotový a teď stačí počkat, až 
vám pošleme pozvánku na oddílový kanál. 

K čemu jsou výzvy? 
Kromě toho, že vám přinesou nějakou zábavu 
a procvičí vaše dovednosti, získáte i speciální body. 
Tyto body si poznamenáme, jelikož budou důležité. 
Ti nejlepší z vás dostanou i nějakou odměnu. 
Krom hodnotné ceny se ovšem tyto body promítnou 
i v podobě Mustangů. Proč nevyužít jednoduché 
příležitosti, vydělat si nějaké ty Mustangy navíc, 
přeci jen se dají použít například v dražbě. 
Tak co, zkusíš si trochu zasoutěžit? Pokud se nás 
do této činnosti zapojí více, mohla by to být 
pořádná zábava. 
Uvidíme, komu z vás se podaří získat nejvíce bodů. 
Všichni začínáte s čistým kontem, nechť zvítězí ten 
nejlepší. 
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