
 
 

Mloci Září Celkem Pořadí Postup 
Filip 30 30 28.  
Brouk 41 41 18. - 21.  
Radim 35 35 24. - 25.  
Dave 55 55 9. - 10.  
Echo 47 47 14.  
Honza 56 56 8.  
Soudek 7 7 33. – 34.  
Myšpulín 46 46 15.  
Kelt 51 51 12.  
Žabák 50 50 13. 

 
 

Kotlík 43 43 16. – 17.  
Emet 32 32 26. – 27.  
Sechy 7 7 33. – 34.  
Hraboš 60 60 6.  
Myšák 32 32 26. – 27.  
Chipsík 17 17 31. – 32.  
Štófa 57 57 7.  
Celkem 666 666 2.  

Tučňáci Září Celkem Pořadí Postup 
Henry 53 53 11.  
Šimon 24 24 29.  
Vlk 36 36 23.  
Medík 35 35 24. – 25.  
Leochod 62 62 1.  
Medvěd 17 17 31. – 32.  
Kuba 41 41 18. – 21.  
Hobit 43 43 16. – 17.  
Krumpáč 41 41 18. – 21.  
Rigi 61 61 2. – 5.  
Česnek 23 23 30.  
Béďa 55 55 9. – 10.  
Sysel 38 38 22.  
David 61 61 2. – 5.  
Šavlozub 61 61 2. – 5.  
Oliver 61 61 2. – 5.  
Panter 41 41 18. – 21.  
Celkem 753 753 1.  
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         Bodovací tabulky 

S druhým číslem Hlásínku přichází i první 
bobovací tabulky. Nezapomeňte se podívat, 
jak si po prvním měsíci činnosti vedete. Pokud 
nejste s pořadím spokojeni, právě se vám 
otevírá celý měsíc, kdy můžete pořadí 
převrátit vzhůru nohama, tak hurá d o toho. 

Vyšel dne: 7. 10. 2020 

Rozpis akcí na říjen 
7. 10. 2020 - Dnešní schůzka 

14. 10. 2020 - Schůzka 
17. 10. 2020 
21. 10. 2020 

- 
- 

Výprava 
Družinovka 

28. 10. - 1. 11. 2020 - Podzimní výprava 
4. 11. 2020 - Schůzka + nový Hlásínek 

 

 

Vítěz bodování 
  
 
 
 
 
 
 
Někteří z vás mu ale šlapou na paty, uvidíme, 
jak se nám pořadí změní během října. 
Jedna akce může znamenat výrazný posun 
v tabulce, tak si žádnou nenechte ujít. 

Ahoj kluci, 
doufám, že jste si září užili stejně jako já. Byl to měsíc plný změn. Opět jsme začali chodit do školy 
a setkali se s našimi kamarády ze třídy. Po prázdninách jsme se setkávali na našich schůzkách i 
výpravách, a nejen na těchto akcích jsme mohli pozorovat, jak se mění příroda kolem nás. Krom 
pestrobarevných změn se jako každý rok dostavilo i ochlazení a obzvláště poslední dobou panuje i 
poměrně silný vítr. Poslední ale nejdůležitější věcí, která se v září udála je to, že se naše řady 
rozrostly o nové členy, proto doufám, že se vám u nás líbí a našli jste si tu hodně kamarádů. Dost 
už ale bylo září, je čas mluvit o právě začínajícím měsíci. 
Se začátkem měsíce bohužel přichází i nějaké špatné zprávy. Jak jsme si na vícedenní výpravě řekli 
a vysvětlili, některá vládní omezení nám neumožňují fungovat jako doposud. Naše činnost naštěstí 
není přerušena jako na jaře, což je nejdůležitější, ale budeme ji však muset částečně omezit. Více 
informací ohledně aktuální situace najdete na zadní straně. 
Navzdory výše zmíněným informacím se i v říjnu můžete těšit na schůzky i výpravy a určitě si spolu 
užijeme spoustu zábavy. Jak se budou opatření měnit, budeme vás průběžně informovat. 
Na závěr nám můžu jen popřát hodně školních úspěchů, radosti i získávání znalostí v oddíle s 
kamarády a doufám, že se brzo uvidíme na nějaké akci. Váš Hlásínek 

Leochod se sice nechytil 
větve, za to se však chytil 
bodovací tabulky a drží se na 
jejím samotném vrcholu. 
V září se mu povedlo získat 
krásných 62 Mustangů! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na konci tohoto měsíce (konkrétně od 
28. 10. do 1. 11.) nás, doufejme, čeká naše 
tradiční podzimní výprava. V tuhle chvíli 
ještě nedokážeme říci, jestli nás čekají 
nějaké další nutné úpravy. Dle aktuální 
situace ještě nedokážeme říci, zda bude 
možné výpravu pořádat, ale veškeré 
potřebné informace vám dáme včas vědět. 

 Většina z vás to jistě ví, ale občas se hodí i 
některé pevně zakořeněné informace 
připomenout. Na našem webu 
www.27skauti.cz najdeš rozpis všech akcí a 
krom další spousty věcí, tam najdeš i fotky 
z proběhlých akcí. 

 
 

Co je to oddílový Discord, prakticky všichni dobře 
víte, nebo jste si to přečetli v minulém díle 
Hlásínku. Vzhledem k tomu, že je tento text určen 
primárně nováčkům, budu se níže částečně 
opakovat. 
Aplikace Discord umožňuje online komunikaci. 
Můžeme si zde psát, posílat fotky, nebo i volat 
s ostatními členy oddílu (nikdo jiný se tam nemůže 
přihlásit). 
Náš oddílový server vznikl minulý rok primárně 
pro potřeby online programu, ale rozhodli jsme se, 
že ho zachováme i nadále. Přestože naše činnost 
stále běží, je dobré se na server přidat, jelikož zde 
najdete další informace o oddílu (například nějaké 
informace ze zákulisí táborové hry) i mnoho 
dalšího. 
Jak se na server přidám? 
Po domluvě s rodiči vám nějaký vedoucí pošle 
pozvánku k připojení se na server. Poté je už jen 
třeba, aby si se s Discordem trochu seznámil. 
Pokud máš staršího bratra, který se loni našeho 
online programu účastnil, určitě ti s tím rád 
pomůže. No a pokud ne, tak ti někdo z vedení rád 
vše ukáže. 
 
V případě, že bys měl jakékoliv dotazy (a to platí i 
pro všechny, kteří již discord znají), neboj se 
napsat někomu z vedení (samozřejmě mohou psát 
i rodiče) a my ti rádi pomůžeme. 

Jak jste si už mohli přečíst v části úvodníku na 
přední straně, některá aktuálně platná vládní 
opatření nám částečně omezují naši činnost. 
Naštěstí můžeme i nadále pokračovat na bázi 
osobního setkávání (tedy schůzky i výpravy budou 
pořádány), ale musíme několik věcí změnit. 
Níže najdeš popsáno, jak budeme nyní fungovat. 
 
Schůzky 
Pokud nám bude přát počasí, bude celá schůzka 
pořádána venku. V takovém případě se již na 
začátku rozdělíme na družiny, v rámci kterých 
schůzka proběhne. Každá družina bude mít vlastní 
vedoucí, program i místo u klubovny. 
Pokud bude nutné pořádat schůzku uvnitř, 
rozdělíme se na tři skupiny. Jelikož budeme uvnitř 
budovy, týká se nás i nošení roušek, věříme však, 
že to nebude velký problém. 
Výše zmíněná opatření by nijak zásadně neměla 
narušit běžný harmonogram schůzky, takže se 
můžete těšit i na dražbu VIP karet, která bude 
probíhat v každé skupině samostatně. 
 
Výpravy 
Zde bude na rozdíl od schůzek řešení trochu 
složitější, ale máme vymyšlený postup, který by 
měl fungovat. Každá družina bude mít na výpravu 
vlastní sraz, pokud bude ve stejný čas, rozdělíme 
se již na nádraží a někdy to vyjde, že i čas srazu a 
návratu bude rozdílný. Nemusíte se bát, že by 
výprava druhé skupiny byla lepší než ta vaše, 
jelikož nejčastěji půjdete identickou trasu jen 
v opačném směru. Program bude pro obě družiny 
podobný. 
Ať tak či tak, jsem si jistý, že se uvidíme. Možná na 
schůzce, možná na výpravě, možná na oddílovém 
Discord serveru. V každém případě si ale určitě 
užijeme hodně zábavy a bude to stát za to! 

Co to asi je? 
Soutěž na tento měsíc je jednoduchá, stačí když do 
knihy návštěv na našem webu www.27skauti.cz, 
nebo na oddílový discord do sekce odevzdání a 
chat napíšete, co je na fotografii vpravo. 
Ve hře je celých 25 Mustangů! 
Na odevzdání vašich tipů máte čas do 24. 10. 

Fotka k měsíční soutěži 
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