
 
 

Mloci Prosinec Celkem Pořadí Postup 
Filip 22 102 10.  
Brouk 4 4 32.  
Radim 25 113 7.  
Dave 50 233 1.  
Echo 34 101 11.  
Honza 23 76 14.  
Soudek 9 56 18.  
Myšpulín 10 82 13.  
Kelt 15 109 8.  
Žabák 16 108 9.  
Kotlík 10 33 24.  
Emet 0 0 33. – 34.  
Sechy 9 15 28. – 29.  
Hraboš 45 212 4.  
Myšák 27 142 6.  
Chipsík 0 0 33. – 34.  
Štófa 4 27 25.  
Celkem     

Tučňáci Prosinec Celkem Pořadí Postup 
Henry 43 152 5.  
Šimon 4 37 22. – 23.  
Vlk 19 44 20.  
Medík 24 69 15.  
Leochod 10 24 27.  
Medvěd 1 26 26.  
Kuba 49 224 2.  
Hobit 19 89 12.  
Krumpáč 0 15 28. – 29.  
Rigi 9 53 19.  
Česnek 4 37 22. – 23.  
Béďa 7 62 17.  
Sysel 12 41 21.  
David 44 218 3.  
Šavlozub 10 64 16.  
Oliver 1 7 31.  
Panter 0 13 30.  
Celkem     
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Vyšel dne: 6. 1. 2021 

Rozpis akcí na leden 
6. 1. 2021 - Dnešní schůzka 
9. 1. 2021 - Online výprava 

13. 1. 2021 - Schůzka 
20. 1. 2021 - Schůzka 
23. 1. 2021 - Výprava  

(dle aktuálního stavu) 
27. 1. 2021 - Schůzka 

 

Ještě jednou bych vám chtěl jménem celého 
vedení poděkovat za vaši aktivitu, kterou 
mnozí z vás během online programu projevili. 
Právě díky vám se podařilo splnit 27 výzev a 
v nich mít 281 odevzdaných úkolů. Spolu jsme 
měli 8 schůzek a celkem 11 turnájků. Podívali 
jste se na 2 individuální výpravy a mnoho 
dalšího. 
Ještě jednou děkuji všem zúčastněným a 
doufám, že se vám bude Online program 3.0 
co možná nejvíce líbit. Vaše pocity z něj nám 
můžete sdílet na oddílový Discord server. 

Nazdar kluci, 
než začnu s čímkoliv dalším, chtěl bych vás všechny uvítat v novém roce 2021. Jistě nejsem jediný, 
kdo si vzal nějaké novoroční předsevzetí, proto doufám, že se nám všem podaří dosáhnout našich 
stanovených cílů. Přirozeně vám přeji vše nejlepší, hodně úspěchů, málo strastí a hlavně abychom 
se už mohli osobně setkávat a realizovat akce, jak jsme byli zvyklí. 
Konec kalendářního roku 2020 bude velmi brzo následovat konec prvního školního pololetí. Jistě je 
pro vás distanční vzdělávání složité a mnohdy i více náročnější než to prezenční, ale i tak pevně 
věřím, že se na konci pololetí budete moci radovat z krásného pololetního vysvědčení. Menší motivací 
by pro vás mohla být již klasická soutěž o 100 Mustangů pro každého z vás, který pošle Zipovi kopii 
či naskenované vysvědčení s vyznamenáním.  
Po dlouhých prázdninách se na denní pořádek opět vrací některé povinnosti. Vám začala distanční 
výuka, rodiče a někteří vedoucí opět chodí do práce a mnoho dalšího. Nový rok ovšem nenese jen 
povinnosti. Čekají nás i příjemné chvíle, například ty strávené s oddílem. Nový Online program 3.0 
je již v plném proudu a krom klasických výzev, online schůzek a turnájků se můžete těšit i na nějaké 
inovace. Nebudu vám vše prozrazovat, ale něco vám napovím, Jedna z novinek bude zaměřena na 
tělesný pohyb. Každopádně se máte na co těšit a já se s vámi prozatím loučím.   Váš Hlásínek 

Bodovací tabulky 

V příštím čísle Hlásínku již najdete bodování Online 
programu 3.0, zatím zde máte připomenutí finálního 
pořadí Onlinu 2.0 (proto máte všichni hvězdičky). 
Gratulujeme všem, kteří se zúčastnili a moc 
děkujeme za vámi vložený čas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak bylo zmíněno již v minulém čísle Hlásínku, nastává čas platby členských příspěvků na nový rok. 
Tato částka nám umožňuje fungovat (placení nájmu a dalších výdajů kolem klubovny, nákup materiálu 
a pomůcek…). 

Základní výše příspěvku je stanovena na 700 Kč, pokud však máte ve středisku dalšího rodinného 
příslušníka, je pro vás částka snížena na 650 Kč za každého účastníka. Pokud je ve středisku 3 a více 
rodinných příslušníků, pak je částka za každého z nich stanovena na 600 Kč. 

Díky nynější situaci a pro nás jednodušší administrativě umožňujeme pouze platbu převodem na náš 
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 

Tradiční druhou možnost, osobně předat platbu v hotovosti na nějaké lednové schůzce, jsme kvůli 
aktuální situaci zrušili. Děkujeme za pochopení. 

Mnohokrát děkujeme za spolupráci. 

Rok 2020 
Loňský rok začal jako každý 
jiný a nikoho z nás ani ve snu 
nenapadlo, čemu již na 
začátku března budeme čelit. 
S ničím podobným se do té 
doby nikdo z nás nesetkal. 
Zdálo se, že si rady neví 
prakticky nikdo. 

Právě i proto je doslova 
dechberoucí, jak rychle a 
hlavně jak efektivně jsme se 
my jakožto celý oddíl dokázali 
tak rychle přizpůsobit. Sotva 
týden po vyhlášení prvního 
lockdownu jsme již rozjížděli 
první online aktivity. 

Schůzky byly zpočátku lehce 
složité, ale díky vaší 
trpělivosti, vašim nápadům a 
hlavně díky vašemu nasazení 
se dostaly do stavu, v jakém 
jsou dnes. Po chvíli jsme 
začali pořádat individuální 
výpravy a další věci na sebe 
také nenechaly dlouho čekat. 

Online nejde s klasickým 
fungováním vůbec srovnávat, 
ale díky vám vidíme, že naše 
snaha má rozhodně smysl a 
přestože se nyní opět 
nemůžeme setkávat, vy jste 
naší motivací pro to, co 
děláme. Ještě jednou chceme 
poděkovat za to, jak většina 
z vás k online programu 
přistoupila. Děkujeme a už se 
na vás všechny moc těšíme! 

Vedení 27. oddílu 
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