
 
 

Mloci Listopad Celkem Pořadí Postup 
Filip 57 80 10.  
Brouk 0 0 32.-34.  
Radim 69 88 9.  
Dave 134 183 1.  
Echo 40 67 13.  
Honza 53 53 16.  
Soudek 28 47 17.  
Myšpulín 44 72 11.  
Kelt 68 94 7.  
Žabák 68 92 8.  
Kotlík 23 23 25.-26.  
Emet 0 0 32.-34.  
Sechy 6 6 30.-31.  
Hraboš 121 167 4.  
Myšák 82 115 5.  
Chipsík 0 0 32.-34.  
Štófa 10 23 25.-26.  
Celkem 803 1110 1.  

Tučňáci Listopad Celkem Pořadí Postup 
Henry 91 109 6.  
Šimon 29 33 20.-21.  
Vlk 17 25 23.-24.  
Medík 38 45 18.  
Leochod 14 14 28.  
Medvěd 11 25 23.-24.  
Kuba 128 175 2.  
Hobit 47 70 12.  
Krumpáč 10 15 27.  
Rigi 27 44 19.  
Česnek 28 33 20.-21.  
Béďa 38 55 14.  
Sysel 23 29 22.  
David 128 174 3.  
Šavlozub 33 54 15.  
Oliver 4 6 30.-31.  
Panter 10 13 29.  
Celkem 676 919 2.  
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Bodovací tabulky 

V tabulkách najdete přehled vaší snahy během 
online programu. Příště zde snad již uvidíte 
běžné bodování, ale nemusíte se bát, vaše online 
snaha nebude zapomenuta. 

Vyšel dne: 2. 12. 2020 

Rozpis akcí na prosinec 
2. 12. 2020 - Dnešní online schůzka 
5. 12. 2020 - Výprava 
9. 12. 2020 - Schůzka v klubovně 

13. 12. 2020 - Mustang Masterchef 
16. 12. 2020 
19. 12. 2020 

- 
- 

Schůzka v klubovně 
Vánoční výprava 

6.   1. 2021 - Schůzka + Nový Hlásínek 
 

 

Vítěz bodování 
Listopad jsme sice strávili na online programu, 
ale to vůbec nevadí, jelikož se většina z vás 
zapojila a spolu jsme si to pořádně užili. 
Samozřejmě jste byli náležitě odměněni 
spoustou Mustangů, ale nejúspěšnějším může 
být jen jeden. V listopadu získal nejvíce 
Mustangů a stal se tak výhercem bodování: 
 
 
 
Gratulujeme i Hrabošovi, Davidovi a Kubovi, 
kteří byli jen o malý kousek za ním. 

Ahoj kluci, 
je za námi další měsíc, který jsme celý strávili na online programu, rozhodně jsme však nezaháleli, 
ba právě naopak! Při plnění mnoha výzev jste předvedli vaše všemožné dovednosti. Mně osobně se 
moc líbilo, kolik z vás vytvořilo složité origami a musím říci, že všechny překonaly mé očekávání. 
Zároveň byly všechny nad mé síly, ale vy jste je zvládli, a proto před vámi smekám čepici, jelikož 
klobouk jsem již dávno uklidil. Dozajista nejsem jediný, kdo vyměnil šatník, určitě i vy při vašich 
chvílích trávených venku či při individuálních výpravách už na sobě máte teplejší oblečení, jelikož 
zima se blíží. Uvidíme, jak se bude letos počasí vyvíjet, ale minimálně na nějakou sněhovou pokrývku 
se dozajista těšit můžeme a možná letos ani nebudou Vánoce na blátě.  
Když už o tom mluvíme, Vánoce klepající na dveře znamenají krom cukroví a dalších drobných 
radostí i jednu větší. Mám samozřejmě na mysli naši tradiční Vánoční výpravu. Letos jsme ji kvůli 
epidemické situaci museli zkrátit. Nebudeme spolu celý víkend, ale náhradní jednodenní výprava 
rozhodně bude stát za to. Pokud chcete vzít kamarádům nějaké drobnější dárečky, určitě můžete, 
ale neberte s sebou nic těžkého a objemného, přeci jen budeme v pohybu a dárky by se tak mohly 
dosti pronést. Budu se na vás moc těšit a jelikož je toto v letošním kalendářním roce to poslední, co 
ode mne čtete, přeji vám krásné a poklidné Vánoce a šťastný nový rok 2021! Váš Hlásínek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Od příští středy nás již čekají schůzky v rámci 
osobního setkávání. V článku vpravo od tohoto 
najdeš více informací. 

 Určitě jste si na přední straně v rozpisu akcí 
všimli, že zmizela plánovaná VIP výprava. 
Rozhodli jsme se ji nahradit běžnou oddílovou 
výpravou, doufáme, že vyrazíš s námi. 

 Změny nepotkaly jen VIP výpravu, ale i naši 
tradiční Vánoční výpravu. Letos vyrazíme jen na 
jednodenní výpravu. V úvodníku najdeš pár 
informací ohledně dárků. 

 Pokud nám to situace dovolí, čekají nás v lednu 
již tradiční výpravy na běžky a sjezdovky. 
Podívejte se proto, v jakém stavu je vaše 
vybavení a jestli vám nechybí nic potřebného. 

 
Zvláštní slovo, nemyslíte? Máte pravdu, je to totiž 
vlastně zkratka anglických slov Live Action Role 
play, což se překládá jako živé akční hraní rolí. 
Tohle rychlé shrnutí, vám asi moc neřeklo, pojďme 
se na to tedy podívat kapku více podrobně. 
Larpová akce je událost, kde každý účastník 
představuje nějakou postavu. Akce se dají rozdělit 
dle složitosti. 
Základní úrovní jsou jednoduché larpy, do této 
kategorie například spadají i naše táborovky. 
Určitá skupina (v našem případě vedoucí) hrají 
jasně specifikované postavy (mají jméno a určitý 
charakter), zatímco běžní účastníci (to jste 
v našem případě vy) hrají pouze členy nějaké 
skupiny (například studenty bradavic). 
Složitější variantou jsou komplexní larpy. 
Na takové akci má každý účastník vlastní postavu. 
Má unikátní jméno, specifické schopnosti, cíle, 
úkoly a unikátní minulost. Je důležité, aby se 
každý hráč sžil se svou postavou a jednal tak, jak 
by v realitě asi jednala ona. Tento druh larpu se 
velmi často využívá pro účely detektivních příběhů. 
Někdo je detektiv, jiný podezřelý, někdo zase 
svědek a všichni musí spolupracovat, aby vraha 
odhalili, nebo rozkryli nějaké velké tajemství. 
Zřejmě nejoblíbenější variantou larpu je takzvaná 
„Dřevárna.“ Akce se většinou odehrávají ve 
středověkém prostředí či nějakém fantasy příběhu. 
Může to být jednoduchý i komplexní larp. Narozdíl 
od ostatních larpů zde nejsou postavy tak důležité, 
jelikož smyslem dřevárny je si zabojovat. Každý 
účastník má měkčenou zbraň (většinou meč či 
sekeru) a snaží se dle pravidel porazit soupeře. 
Jestli se vám tenhle článek líbil, dejte vědět na 
discordu a možná bude i druhý díl. Můžete 
navrhnout i jiné téma, které vás zajímá. 

Fungování schůzek a výprav 
Máme pro vás radostnou novinu – od tohoto 
čtvrtka nastává chvíle, kdy dochází k částečnému 
rozvolnění vládních opatření. Tento krok nám 
umožňuje opět pořádat schůzky v klubovně, ale 
budeme se muset rozdělit do více skupin. 
Oprášíme tedy náš systém z října, pokud si ho již 
nepamatujete, níže jej máte popsaný. 
Schůzka bude probíhat v prostorách naší 
klubovny, rozdělíme se na 3 skupiny, z nichž 
každá bude mít vlastní vedoucí a vlastní místnost. 
Samozřejmě se budeme pohybovat ve vnitřních 
prostorách, tudíž se na nás vztahuje povinnost 
nosit roušky, ale za možnost osobního setkávání je 
to naprosto minimální cena a pevně věříme, že nás 
toto pravidlo nebude nijak omezovat. 
Čekají nás i výpravy, které budou probíhat ve 
standartním režimu, jen si s sebou nezapomeňte 
nosit roušky a hlavně dobrou náladu! 
Na první výpravu se můžeš těšit již tuto sobotu! 

Přelom roku je v našem středisku spojen s jednou 
velmi důležitou záležitostí – jedná se o výběr 
jednorázových členských příspěvků na 
nadcházející kalendářní rok. Vybrané finance se 
následně poměrem dělí mezi naše středisko a 
nadřazené instituce Junáka. Za naši poměrnou 
část hradíme nutné výdaje spojené s fungováním 
oddílu (nájemné za klubovnu, materiál, vybavení  
a mnoho dalšího). Stejně jako v minulém roce do 
tohoto výčtu řadíme i příspěvek na projekt nové 
klubovny, který chceme v budoucnu zrealizovat. 

Základní výše členského příspěvku na rok 2021 je 
stanovena na 700 Kč. Pokud v našem oddílu, nebo 
v některém z dalších oddílů našeho střediska, 
máte jednoho dalšího člena rodiny, pak je výše 
členského příspěvku pro každého z nich stanovena 
na 650 Kč. V případě dvou a více členů rodiny 
vybíráme 600 Kč za každého z nich.  

 Zdvořile Vás žádáme o úhradu členských 
příspěvků do konce ledna 2021. 

Možnosti uhrazení Vám nabízíme dvě: 

1) Převodem na transparentní bankovní účet 
vedený u Fio banky. Do příkazu k úhradě, prosím, 
vyplňte tyto údaje: 

 číslo účtu: 2900508650/2010 
 variabilní symbol: datum narození člena 
 zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena 

2) Hotově na jedné z prosincových či lednových 
schůzek. V tomto případě stačí přinést peníze na 
některou ze schůzek a předat je Zipovi. Hned poté 
rovněž dostanete potvrzení o převzetí peněz. 

Z pohledu lepší přehlednosti preferujeme platbu 
bankovním převodem. Stav a pohyby na našem 
transparentním účtu lze sledovat kdykoliv online. 

Velice děkujeme za spolupráci. 
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