
 
 

Mloci Listopad Celkem Pořadí Postup 
Dave 58 281 2.  
Echo 53 114 25.  
Soudek 0 73 31.  
Myšpulín 5 82 29.  
Kelt 9 76 30.  
Žabák 9 71 32.  
Emet 68 270 3.  
Hraboš 37 179 14.  
Rigi 40 178 15.  
Myšák 53 100 27.  
Chipsík 50 168 16.  
Štófa 28 132 22. – 23.  
Kryštof 22 231 5.  
Plamínek 33 95 28.  
Mauí 0 149 20.  

Bambule 38 157 17.  
Celkem 503 2356 2.  

Tučňáci Listopad Celkem Pořadí Postup 
Leochod 27 183 13.  
Kuba 56 283 1.  
Medvěd 51 185 12.  
Hobit 71 206 10.  
Krumpáč 33 188 11.  
Béďa 6 132 22. – 23.  
David 50 226 6.  
Šavlozub 8 150 19.  
Oliver 28 215 8.  
Panter 60 219 7.  
Kiri 6 151 18.  
Matěj 44 134 21.  
Honza 71 210 9.  
Domča 63 232 4.  
Mamut 28 123 24.  
Tom 28 101 26.  
Celkem 630 2938 1.  
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         Bodovací tabulky 

Máte před sebou poslední bodovací tabulky v 
tomto kalendářním roce, doufáme, že jste se 
svým dosavadním výkonem spokojeni, pokud 
ne, může být snaha změnit pořadí vaším 
novoročním předsevzetím. 

Vyšel dne: 1. 12. 2021 

Rozpis akcí na prosinec 
1. 12. 2021 
4. 12. 2021 

- 
- 

Dnešní schůzka 
Výprava 

8. 12. 2021 - Schůzka 
15. 12. 2021 

17. – 19. 12. 2021 
- 
- 

Schůzka 
Vánoční výprava 

22. 12. 2021 - Družinovka 
5.   1. 2022 

 
- 
 

Schůzka + Nový Hlásínek 
 

 

V listopadu byl boj o první příčku opravdu 
ostrý, dokonce tak moc, až se nakonec první 
příčka musela rozdělit. Můžete pogratulovat 
vašim výhercům listopadového bodování: 
 

Nazdar kluci! 
Už je to skoro tady! Ptáte se co? No přece prosinec a spolu s ním už jsou za dveřmi i Vánoce! Než se 
ale pustíme do oslav, pojďme se společně trochu poohlédnout za uplynulým měsícem. 
Během listopadu jsme toho zažili spoustu, pěkných pár schůzek, nějaké ty výpravy, super VIP akci 
a mnoho zábavných chvil. Spolu s nimi ale také přišel čas vytáhnout teplejší oblečení, protože 
venkovní teploty šly značně dolů. No a na konci měsíce už se na několika místech dokonce ukázala 
i slabá sněhová pokrývka (sice dlouho nevydržela, ale to je jen detail), takže se v prosinci nejspíš 
máme na co těšit. 
Nečeká na nás ovšem jenom sníh, ale i spousta skvělých akcí, včetně té nejspíš nejkrásnější výpravy 
v celém školním roce. Samozřejmě mám na mysli naši tradiční Vánoční výpravu. Čeká nás 
stromeček, dárečky, lití olova i jiné tradice a spousta dalších super věcí, doufám, že se těšíte alespoň 
stejně jako já! 
Krom těch oddílových Vánoc se blíží i ty rodinné, proto bych vám jménem celého vedení popřál 
krásné svátky, pohodu, klid a šťastný Nový rok.  Váš Hlásínek 

Venku už sice přituhuje, ale ani to neodradilo 
některé z vás od trochy sportování. Tentokrát 
si dobře vedli:  
Dave, Chipsík, Kuba, Medvěd a David 
Nejlépe si však vedl a vítězem listopadového 
Sportovce se stává: 

 

Myšák! 

Honzovi a Hobitovi 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Prosincová Soutěž 
Minulá soutěž byla výtvarného charakteru (a chci 
vás všechny moc pochválit za vaše výtvory), takže 
v téhle se pro změnu podíváme na něco trochu víc 
zaměřeného na namáhání hlavy. Vaším úkolem 
bude na oddílový Discord do sekce odevzdání a 
chat poslat zprávu, ve které bude napsáno něco 
z těchto možností: 

1) Něco, co se vám letos úplně nedařilo, nebo 
jste si na to nenašli moc času a v příštím 
roce to chcete zkusit změnit 

2) Co byste se chtěli naučit, nebo zkusit v roce 
2022 

V podstatě jde o něco jako novoroční předsevzetí, 
takže vaším úkolem je pořádně zapřemýšlet a když 
budete chtít, můžete se zkusit v dané oblasti 
v příštím roce zlepšit. Pokud se vaše zpráva bude 
týkat něčeho, co se dá i vyfotit, pošlete i fotku 
(např. chtěl bych se zlepšit v hraní na kytaru –> 
pošlu spolu se zprávou i fotku mně a kytary). 
 
Za tuhle soutěž můžete získat 15 Mustangů! 

Listí všude kolem 
V minulém čísle Hlásínku vyšla soutěž, za kterou 
jste mohli získat až 15 Mustangů. Vaším úkolem 
bylo na oddílový Discord do sekce odevzdání a chat 
nahrát fotku, na které bude zajímavý list, nějaký 
výrobek z listí či něco podobného. Celkem se do 
této kreativní výzvy zapojilo 9 z vás a všechny vaše 
fotky se nám moc líbily, takže 15 Mustangů si 
odnáší: 

Mamut, Tomáš, Chipsík, Emet, Plamínek, 
Šavlozub, Rigi, Bambule a Myšák 

Všechny zúčastněné chválíme a pokud si chcete 
vydělat další Mustangy, koukněte na zadání nové 
soutěže! 

Registrační poplatky 
Blíží se nový kalendářní rok a spolu s ním jedna 
důležitá záležitost, platba členských příspěvků na 
rok 2022. Peníze se poměrně dělí mezi naše 
středisko a nadřazené instituce Junáka. Finance 
jsou následně využity na výdaje oddílu (nájem 
klubovny, materiál, údržba vybavení a mnoho 
dalšího). Stejně jako v minulém roce do tohoto 
výčtu řadíme i příspěvek na projekt nové klubovny, 
který chceme v budoucnu zrealizovat, a tedy na něj 
průběžně střádáme. 
 
Výše členského příspěvku je stanovena na 700 Kč. 
V případě, že je ve středisku registrován další člen 
rodiny, je výše příspěvku 650 Kč za člena. Pokud 
je ve středisku registrováno 3 a více členů jedné 
rodiny, je příspěvek za člena ve výši 600 Kč. 
 

Možnosti uhrazení Vám nabízíme dvě:  
1) Převodem na transparentní bankovní účet Fio 
banky Do příkazu k úhradě prosím nezapomeňte 
vyplnit 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.  
 
Preferujeme převod peněz na bankovní účet, 
který považujeme z praktického hlediska za 
nejlepší a nejjednodušší. Jelikož se jedná o 
transparentní účet, lze jeho stav a pohyby sledovat 
i na internetu.  
 

Předem děkujeme za spolupráci. 

Infostánek 
 Prosinec je tady a krom sněhu k němu 

neodmyslitelně patří taky Vánoce. Jako 
vždy se i my s oddílem vydáme na Vánoční 
výpravu, která letos proběhne o víkendu 
17. až 19. prosince. Tentokrát se opět 
podíváme na základnu v Janově a čeká nás 
tam spousta zábavy, ale hlavně možnost 
nasát pořádnou vánoční atmosféru. Pokud 
budeš chtít, můžeš nějakému kamarádovi 
přivést drobný dárek, který pak najde 
rovnou pod oddílovým stromečkem. 

 Pokud budou všechny podmínky příznivé, 
čekají nás v lednu tradiční výpravy na 
běžky a sjezdovky. To spolu nese jednu 
nutnou věc. Je potřeba zkontrolovat, že 
máš všechno potřebné vybavení v pořádku 
a funkční, tak na to nezapomeň a lyžím 
zdar. 

 Ještě máme spoustu času, ale rádi bychom 
vám s předstihem oznámili, že letní tábor 
proběhne v termínu od 2. do 22. 7. 

Celé vedení 27. oddílu skautů vám přeje klidné 
Vánoce v duchu pohody, dobře stráveného času 

s rodinou a vašimi blízkými. Zároveň vám přejeme 
to nejlepší do Nového roku 2022. 
Mějte se a v lednu na viděnou! 
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