
 
 

Mloci Říjen Celkem Pořadí Postup 
Filip 23 23 10. – 11.  
Brouk 0 0 28. – 34.  
Radim 19 19 13. – 14.  
Dave 49 49 1.  
Echo 27 27 7.  
Honza 0 0 28. – 34.  
Soudek 19 19 13. -14.  
Myšpulín 28 28 6.  
Kelt 26 26 8.  
Žabák 2 2 9.  
Kotlík 0 0 28. – 34.  
Emet 0 0 28. – 34.  
Sechy 0 0 28. – 34.  
Hraboš 46 46 3. - 4.  
Myšák 33 33 5.  
Chipsík 0 0 28. – 34.  
Štófa 13 13 19.  
Celkem     

Tučňáci Říjen Celkem Pořadí Postup 
Henry 18 18 15.  
Šimon 4 4 25.  
Vlk 8 8 20.  
Medík 7 7 21.  
Leochod 0 0 28. – 34.  
Medvěd 14 14 18.  
Kuba 47 47 2.  
Hobit 23 23 10. – 11.  
Krumpáč 5 5 23. – 24.  
Rigi 17 17 16. – 17.  
Česnek 5 5 23. – 24.  
Béďa 17 17 16. – 17.  
Sysel 6 6 22.  
David 46 46 3. – 4.  
Šavlozub 21 21 12.  
Oliver 2 2 27.  
Panter 3 3 26.  
Celkem     
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V bodovacích tabulkách naleznete informace 
o tom, jak si vedete v online programu. Jelikož 
je toto první Hlásínek s bodováním online 
programu, všichni máte značku vzestupu, 
uvidíme, komu se ji podaří udržet, kdo získá 
červenou a kdo dostane modrou hvězdičku. 

Vyšel dne: 4. 11. 2020 

Rozpis akcí na listopad? 
V listopadu se sice nejspíš neuvidíme fyzicky, 
rozhodně se však uslyšíme i uvidíme na našich 
online schůzkách každou středu. 
Můžeš se těšit na hromadu výzev, turnájků, 
individuálních výprav a mnoho dalšího! 

Online program otevřel nová dvířka letošního 
bodování. Stejně jako v běžném bodování, i 
v online programu jsou někteří z vás 
úspěšnější než druzí, ale vítězem bodování 
může být většinou jen jeden a tím je tentokrát: 
 
 
 
Gratulujeme k zisku 49 Mustangů, ale pozor, 
ostatní nejsou daleko, uvidíme, jak to dopadne 
příští měsíc. 

Ahoj kluci, 
opět se vám hlásím, tentokrát však pouze v online formě. Doufám, že se co nejdříve budeme moci 
vrátit k tištěné podobě, hlavně pak tedy k jejímu osobnímu předání na nějaké schůzce. 
Nikoho z nás aktuální situace netěší, ale rozhodně chci poděkovat všem, co se do našeho Online 
programu 2.0 přidali. Je obdivuhodné, a pro nás velmi potěšující, s jakou aktivitou, kreativitou a 
nápady se někteří z vás hned v prvních dnech zapojili. Viděli jsme parádní bunkry, extra dlouhé 
pruhy papíru, pomohli jste rodičům s prací doma, stavby z kostek byly neuvěřitelně vysoké, státní 
vlajky opravdu nápadité a pomohli jste také životnímu prostření – opravdu paráda a díky moc za to. 
Moc by nás potěšilo, pokud by se do online programu zapojilo ještě vícero z vás, přeci jen si toto 
období více užijeme, když budeme vzájemně spolu a budeme o sobě vědět. Věřte, že vedení do toho 
vkládá hodně času a energie, pojďte do toho též. Zkuste se účastnit našich aktivit na oddílovém 
Discordu co nejvíce, pojďte lajkovat zajímavé příspěvky, komentovat je a přidávat i vlastní. Však jsme 
tuto aktivitu začali nově bodovat a jsem si jist, že může rozhodnout o celkovém online bodování. 
Doufám, že toho nemáte ze školy moc, ale ani málo. Samostudium s případnými online hodinami 
nemusí být tak příjemné, jako běžná výuka ve škole, stále je však velmi důležité. Zkuste se mu co 
nejvíce věnovat, jelikož případně vzniklé mezery budete v budoucnu jen těžce zaplňovat. Váš Hlásínek  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už jen chvíli a opět nastane čas registračních 
poplatků, které nám umožňují fungovat v rámci 
skautské organizace a čerpat její výhody. Jejich 
uhrazení proběhne během prosince a ledna. Jejich 
výše zůstává na 700 Kč (samozřejmě s obvyklou 
slevou, pokud je ve středisku více rodinných 
příslušníků). Více informací jako způsob platby, 
číslo účtu, unikátní variabilní symbol atd. 
naleznete v příštím čísle Hlásínku. 
 

Pokud jste si ještě nevšimli, právě probíhá celkově 
již třetí individuální výprava. Na Discordu 
naleznete seznam výzev, kterých se během vaší 
výpravy s rodinou pokusíte splnit co nejvíce. 
Můžete vyrazit kamkoli, jedinou podmínkou je to, 
že vaše výprava musí proběhnout do 8. listopadu. 
Moc času vám už nezbývá, proto nezapomeňte 
vyrazit, pokud jste ještě nebyli. 
Při plnění výzvy se nezapomeňte vyfotit, protože 
právě dle fotek, na kterých plníte zadané výzvy, vás 
budeme hodnotit. 
V neposlední řadě bych měl zmínit, že stejné 
zadání dostal i 28. oddíl z našeho střediska, tudíž 
jde o takovou menší přátelskou soutěž, schválně 
kdo bude lepší. Já pevně věřím, že v průměru na 
jednoho účastníka splníme těch výzev více. 
Abys získal až 20 Mustangů, stačí fotky popsat dle 
návodu u seznamu úkolů a do půlnoci 8. 11. je 
poslat Zipovi. 
Tak neváhej, čeká na tebe tučná odměna. 

Vyhlášení soutěže 
Stejně jako každé číslo obsahuje soutěž, i v tom 
minulém jste mohli jednu nalézt, tentokrát však 
byla trošku jiná. Vaším úkolem bylo uhádnout, co 
je to na této fotografii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Možná tomu nebudete věřit, ale je to pampeliška. 
Vaše tipy však nebyly vůbec špatné, prskavka, 
rachejtle i vesmírné těleso fotce hodně odpovídají. 
Zajímavostí této soutěže je fakt, že přesně tento 
obrázek se v Hlásínku již jednou jako soutěž 
objevil. Tohle číslo, stejně jako všechny ostatní, 
najdete na našem webu v sekci Hlásínek, pokud si 
nahoře rozkliknete jiný rok. Tahle soutěž se 
objevila v březnovém čísle v roce 2008 a o měsíc 
později samozřejmě vyšla odpověď. Kdyby se tedy 
někdo podíval na web, mohl mít odměnu lehce 
v kapse.  
Každopádně správná odpověď byla jen jedna, proto 
odměníme i účast.  
 

25 Mustangů 
Tuto sumu si zaslouží Myšák za správný tip. 

15 Mustangů 
Za odeslání tipů získají tuto odměnu Dave, 

Myšpulín, Kelt, Žabák. Hraboš, David, Kuba a 
Henry 

Všem zúčastněným gratuluji a každý, kdo chce 
získat pořádnou sumu Mutangů, může se vrhnout 
do plnění výzev na oddílovém Discordu, klasickou 
měsíční soutěž tentokrát pořádat nebudeme. 

Co teď můžu dělat? 
Jak jistě všichni víte, na našem oddílovém 
Discordu nám plynule běží online program, ale co 
to přesně znamená? 
Výzvy 
Každé pondělí, středu a pátek na Discordu v sekci 
#zadání najdeš novou výzvu, za jejíž splnění tě vždy 
čeká odměna v podobě Mustangů do bodování. Při 
některých výzvách se trochu protáhneš, při jiných 
zas potrápíš mozkové závity (není to nic těžkého) a 
někdy zase pomůžeš přírodě či svému okolí. 
Individuální výpravy 
O téhle aktivitě máš o kousek výše celý článek, tak 
ho dobře prostuduj, najdeš tam všechny potřebné 
informace. 
Online schůzky 
Každou středu se můžeš těšit na skvělou schůzku 
přes Google Meet. Krom připraveného programu 
tam hlavně uvidíš všechny své kamarády z oddílu 
a užiješ si s nimi nějakou zábavu. Máš šanci 
procvičit si zde i nějaké důležité věci, jako je 
například rychlé vyhledávání správných informací 
na internetu. 
Turnájky 
Po každé schůzce si spolu chvíli zahrajeme 
nějakou jednoduchou online hru, například 
Krunker, Skribbl.io nebo Haxball. Pokud bude 
zájem, můžeme se domluvit i na nějaké menší 
hraní mimo domluvený čas po schůzce, už jsme se 
takto párkrát sešli v pátek a vždy to byla skvělá 
zábava. 
Co můžu udělat, aby to bylo ještě lepší? 
To je jednoduché, stačí když se budeš co nejvíce 
účastnit a díky tomu si spolu užijeme ještě více 
zábavy. 
Mám nápad! 
Pokud máš nějaký nápad, co bychom mohli 
společně podniknout, neboj se napsat ho někomu 
z vedoucích, rádi si ho přečteme. 
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