
Online bodování je u konce 
Po celou dobu online programu jste sbírali 
hromadu Mustangů, ale někteří z vás si vedli o 
trochu lépe než ostatní. Tady jsou ti nejlepší z vás! 

S 202 Mustangy 

Se 179 Mustangy 

Se 176 Mustangy 

 
 

Mloci Květen Celkem Pořadí Postup 
Henry 51 103 11.  
Filip 33 73 15.  
Brouk 0 1 29.  
Radim 55 98 12.  
Dave 98 202 1.  
Echo 25 59 19.  
Honza 13 16 27.  
Soudek 9 24 25.  
Myšpulín 62 118 9.  
Kelt 62 135 7.  
Žabák 61 134 8.  
Kotlík 0 0 30.-33.  
Emet 0 0 30.-33.  
Sechy 0 0 30.-33.  
Kóža 0 4 28.  
Hraboš 99 174 4.  
Myšák 93 179 2.  
Chipsík 0 0 30.-33.  
Celkem 661 1320 1.  

Tučňáci Květen Celkem Pořadí Postup 
Svišť 18 71 16.  
Šmuel 66 150 5.  
Šimon 23 53 20.  
Vlk 44 76 14.  
Medík 0 23 26.  
Leochod 22 62 18.  
Medvěd 14 47 22.  
Kuba 97 176 3.  
Hobit 51 108 10.  
Krumpáč 43 51 21.  
Rigi 39 81 13.  
Česnek 4 47 23.  
Béďa 20 70 17.  
Sysel 3 38 24.  
David 90 140 6.  
Celkem 534 1193 2.  
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         Bodovací tabulky 

Přestože je naše činnost již obnovena, 
v bodovacích tabulkách najdete finální bodování 
vaší online činnosti. Více o běžném bodování 
uslyšíte nejen na Discordu, ale hlavně při 
vyhlašování finálního pořadí a předávání cen. 
 

Vyšel dne: 3. 6. 2020 

Rozpis akcí na červen 
3. 6. 2020 - Dnešní družinovka 

5.–7. 6. 2020 - Vícedenní výprava pod bivaky 
10. 6. 2020 
13. 6. 2020 

- 
- 

Schůzka  
VIP výprava 

17. 6. 2020 - Schůzka 
24. 6. 2020 - Schůzka 

26.–28. 6. 2020 - Pracovní četa 
1. 7. 2020 - Schůzka 

4.–24. 7. 2020 - Tábor 2020 
 

V květnu nám online program přinesl hodně 
nových úkolů a výzev. Nejúspěšněji se jich zhostil… 
 
 

Čímž se stal výhercem bodování tohoto měsíce! 
Gratulujeme 

Ahoj kluci! 
Trvalo to sice dlouho, ale dočkali jsme se. Konec května krom oteplení a dešťů přinesl i obnovu naší běžné 
činnosti, což je určitě výborná zpráva. Než však budu pokračovat o obnovené činnosti, chtěl bych vám všem 
poděkovat za všechnu vaši aktivitu na Discordu, za tolik splněných výzev a vysokou účast na každé online 
schůzce. Byla to dlouhá doba, ale díky vašemu přičinění utekla o poznání rychleji. Pro vedení to byla velká 
výzva, ale doufáme, že vás program bavil. 
Určitě to již všichni víte, ale náš letní tábor bude, a to v plánovaném termínu. Budou samozřejmě nějaké 
změny, ale i tak se můžete těšit na spoustu zábavy a zážitků. Jako obvykle strávíme tábor na našem tábořišti 
ve Vápně, kde budeme tento rok sdílet louku s dívčím oddílem. 
Do tábora však ještě zbývá měsíc, který je naplněn hromadou schůzek a výprav. Můžete se například těšit na 
vícedenní výpravu pod bivaky, která se bude konat o víkendu 5.-7.6. nebo na poslední letošní VIP výpravu, 
která proběhne v sobotu o týden později. Samozřejmě nebude chybět ani pracovní četa, na které se postaráme, 
aby naše louka byla na tábor řádně připravena. Už se na vás všechny moc těším.  Váš Hlásínek 
 

O kousek níže samozřejmě nechybí 
ani vyhlášení celkových vítězů online 
bodování, kterým gratuluji za celé 
vedení oddílu. 



Na výpravách i na schůzkách se opět draží a 
každá možnost naplnit si kapsu Mustangy je teď 
ještě důležitější. Pokud si chceš vydělat, splň 
tenhle úkol. 
Vaším úkolem je napsat do knihy návštěv na 
našem webu, kolik jsme měli za celý rok 
2019/2020 účastníků na všech akcích až do 
této schůzky.  
Příklad – na schůzce vás bylo 18 a další týden jen 
16. To dohromady dává 34 účastníků. 
Účast se počítá z jedno i vícedenních výprav 
včetně VIP, schůzek a družinových schůzek. 
Nepočítá se z účasti během online programu. 
Své tipy můžete psát až do pátku 26.6.2020. 
 

Jedním z nejdůležitějších je přihláška a zdravotní 
dokumenty. Bez nich by ses přeci nemohl 
zúčastnit našeho tábora a to by byla škoda! 
Přihlášku a všechny další dokumenty, které jsi 
obdržel, nám prosím odevzdej co nejdříve. Pokud 
je rodiče již neodevzdali, přines je na nejbližší 
schůzku. Nejpozději však do 10.6.2020. 
Díky moc za spolupráci a doufáme, že se na tábor 
těšíš stejně jako celé vedení.  
Potvrzení o bezinfekčnosti dodáme později. 

 

Tak co ti chybí… 
Za měsíc začíná tábor a jednou z věcí, kterou budou 
potřebovat všichni, kteří úspěšně složili Přijímací a 
nováčkovskou zkoušku, bude skautský kroj. Pokud 
jsi zkoušku ještě nesplnil, nezoufej, na nástupy budeš 
nosit naše oddílové tričko, které Ti půjčíme. 
Na kroji potřebuješ mít státní domovenku, 
domovenku Liberec, znak WOSM, číslo oddílu, 
koženého Mustanga, šátek s Dynamem a suchý zip na 
naše stezky. 
Pokud ti něco z výše zmíněného chybí, nebo ještě 
nemáš skautský kroj a už jsi splnil Přijímací a 
nováčkovskou zkoušku, řekni to na nejbližší 
schůzce Šípkovi. On se postará, aby se daný 
problém rychle odstranil. 
Pokud jsi z kroje již vyrostl, řekni to také Šípkovi a on 
se postará, abys dostal větší. Je však nutné, abys 
s sebou přinesl svůj původní kroj, pokud ho máš. 
Zapůjčení kroje stojí 200 Kč, pokud přineseš původní, 
tak jen 100 Kč. 

 Už tento víkend (5.-7. června) bude vícedenní 
výprava pod bivaky. Podíváme se do krásné přírody 
v okolí Hrádku nad Nisou, tak pojeď s námi. 

 Jen týden po vícedenní výpravě nás v sobotu 13.6. 
bude čekat poslední VIP akce tohoto roku. Určitě se 
vám bude líbit, tak si nezapomeňte obstarat VIP 
kartu a v sobotu se uvidíme na srazu. 

 S blížícím se táborem je potřeba řádně připravit naši 
louku. O to se postaráme na pracovní četě, která 
bude 26.-28.6. Čím více nás bude, tím rychleji práci 
zvládneme, takže budeme mít na začátku tábora víc 
volna a méně shonu. Uvítáme i pomoc rodičů. 

 Poslední avšak nejdůležitější akcí, kterou vám tu 
připomenu, je náš letní tábor. Od 4. 7. do 24.7. vás 
čekají tři týdny plné her, kamarádů, výborného jídla 
a hlavně zábavy. Stačí odevzdat přihlášku a další 
potřebné dokumenty, pak už jen zabalit a hurá na 
naši louku ve Vápně. 

 Tentokrát jste krom Hlásínku dostali ještě táborovou 
přílohu. Najdete tam mnoho důležitých informací, 
tak ji doma předejte rodičům. V případě potřeby ji 
samozřejmě najdete i na webu a to v sekci kde je 
i Hlásínek. V dokumentu například najdete seznam 
vybavení, které budete na tábor potřebovat. 

 Jednou z několika změn na letošním táboře bude 
zrušení rodičovského dne. K tomuto opatření jsme 
přistoupili, abychom co nejvíce minimalizovali 
kontakt s osobami mimo tábor. Děkujeme za 
pochopení a budeme se těšit na návštěvní den v roce 
2021. 

 Krom výše zmíněné změny, se letos nedočkáme ani 
výletu do města a i některé další činnosti budou 
lehce upravené. I přes to však věříme, že si tábor 
společně užijeme. 

Finální online počty 
Je to za námi. Online program končí a upravená 
běžná činnost opět začíná. Jako malé ohlédnutí se 
zpět, vám sem napíši několik čísel, které krásně 
ukazují naši činnost v posledních deseti týdnech. 
Vyrazili jsme na dvě individuální výpravy, 
uspořádali 8 online schůzek a soutěžili v 10 
turnajích. Na 31 zadaných výzev jste dohromady 
odevzdali 386 splnění. Čísla mluví za vše, vaše 
zapojení bylo úžasné a máte můj obdiv. 

Platba za tábor 
Předně se chceme omluvit, že jste přihlášky, další 
papíry a pokyny k platbě obdrželi tak pozdě, ale 
mohly za to aktuální okolnosti a děkujeme za 
pochopení. 
 
 

 
 
Poplatek prosím uhraďte do pátku 19.6.2020 na 
náš transparentní účet 2900508650/2010. Další 
potřebné informace naleznete v dopise k táboru. 
      Děkujeme 

Nyní však již máme jistotu, že tábor 
proběhne v řádném termínu, a proto 
již můžeme přejít k finalizaci příprav 
mezi které taky patří vyřešení plateb. 

 

Na blížící se tábor bude každý potřebovat plášť. 
Měl by být ideálně z černé látky a jeho součástí by 
měla být kapuce. Postup k jeho ušití jsme vám 
posílali minulý měsíc, nebo ho můžete najít na 
našem webu pod tímto odkazem: 
http://www.27skauti.cz/files/hlasinek/20192020/hlas0902.p
df. Pokud doma již nějaký tmavý plášť s kapucí 
máte, můžete použít ten. Jde o doplněk, který 
budeme využívat během programu, ale není 
účelem jeho přípravou strávit zbytečně moc času. 
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