
 
 

Mloci Prosinec Celkem Pořadí Postup 
Dave 103 384 1.  
Echo 48 162 25.  
Soudek 47 120 31. – 32.  
Myšpulín 42 124 30.  
Kelt 78 154 26.  
Žabák 78 149 28.  
Emet 90 360 2.  
Hraboš 78 257 14.  
Rigi 81 259 12.  
Myšák 30 130 29.  
Chipsík 90 258 13.  
Štófa 90 222 19.  
Kryštof 58 289 8.  
Plamínek 84 179 24.  
Mauí 57 206 21.  

Bambule 87 244 15.  
Celkem 1141 3497 2.  

Tučňáci Prosinec Celkem Pořadí Postup 
Leochod 60 243 16.  
Kuba 45 358 3.  
Medvěd 82 267 10.  
Hobit 89 295 7.  
Krumpáč 48 236 17.  
Béďa 51 183 22.  
David 94 320 4.  
Šavlozub 83 233 18.  
Oliver 86 301 6.  
Panter 86 305 5.  
Kiri 0 151 27.  
Matěj 86 220 20.  
Honza 54 264 11.  
Domča 50 282 9.  
Mamut 59 182 23.  
Tom 19 120 31. – 32.  
Celkem 1022 3960 1.  
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První měsíc a první bodovací tabulky nového 
roku. Pokud se vám vaše pořadí nelíbí, nebo 
na něm jen chcete trošku zapracovat, je 
ideální čas se do toho pořádně obout, jelikož 
čas do tábora už se pomalu krátí. 

Vyšel dne: 5. 1. 2022 

Rozpis akcí na leden 
5. 1. 2022 
8. 1. 2022 

- 
- 

Dnešní schůzka 
Výprava 

12. 1. 2022 - Schůzka 
19. 1. 2022 
22. 1. 2022 

- 
- 

Schůzka 
Výprava 

26. 1. 2022 - Družinovka 
2. 2. 2022 

 
- 
 

Schůzka + Nový Hlásínek 
 

 

Vítěz bodování 
Věříme, že jste loňský kalendářní rok zakončili 
dle svých představ. No a pro jednoho z vás zde 
máme ještě jednu malou třešničku na dortu, 
jelikož se stal vítězem bodování za prosinec. 
Tímhle borcem není nikdo jiný než: 
Super práce a snad ti to tak půjde i 
v tomto roce! 

Ahoj kluci! 
Už je to tady. Máme tu nový kalendářní rok, který je skoro dokonalý. Stačí si počkat dalších 200 
let a už to nebude mít žádnou chybu. Nyní ale zas trochu na vážnější notu, takhle na začátku roku 
je dobré si trošku projít ten uplynulý a podívat se, co že se to vlastně napříč celým rokem dělo. My 
se tu sice nebudeme dívat na celý rok (od toho si můžete pročíst úvodníky předešlých čísel), ale na 
prosinec se podíváme. 
Krom skvělých schůzek, družinovky a jednodenní výpravy nás čekaly dvě překvapení. Mám 
samozřejmě na mysli nejlepší výpravu v roce. Během Vánočky jsme se hodně nasmáli, natočili pár 
reklam, snědli pár kousků cukroví, výborný kus bramborového salátu, ale hlavně jsme se sešli jako 
takřka celý oddíl a když říkám celý, tak to myslím vážně, jelikož jsme letos trhli rekord, co se účasti 
týče. Pokud to takhle půjde dál, tak už si roveři příští rok asi budou muset sednout i ven za okno. 
Druhým překvapením bylo vypuštění nejlepších fotek z celého roku – zmiňovanou sadu najdete na 
našem webu v kronice, tak se rozhodně podívejte.  
No a mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát hodně štěstí v novém roce!   Váš Hlásínek 

Sportovec měsíce 
I poslední měsíc loňského roku se u některých 
z vás nesl ve znamení sportu. Padlo několik 
krásných výkonů, ale na první příčce může být 
jen jeden a tím se tentokrát stal: 
Gratulujeme a jemu i všem 
ostatním přejeme hodně úspěchů i v tomto roce. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Spolu s novým rokem už na dveře klepe konec 
prvního školního pololetí, takže brzy dostanete svá 
pololetní vysvědčení. Těch se už tradičně bude 
týkat i lednová soutěž. Pokud přinesete na 
schůzku (nebo pošlete emailem Zipovi), kopii 
vašeho pololetního vysvědčení s vyznamenáním, 
čeká vás rovných 100 Mustangů! Pokud se vám 
na vyznamenání dosáhnout nepodařilo, nevadí, za 
ukázanou kopii dostanete alespoň 10 Mustangů. 

Na co se zaměřím… 
V prosinci běžela soutěž, kde jste mohli psát 
činnosti, ve kterých se chcete v novém roce zlepšit, 
přestat je dělat apod. Předsevzetí se sešlo poměrně 
hodně a některými se nejspíš budu řídit i já 
(obzvlášť na knížky a na houpání na židli bych se 
měl zaměřit…). 
Každopádně 15 Mustangů si zaslouží: 
 

Hraboš, Emet, Medvěd, Dave, Mamut, 
Hobit a David 

Členské příspěvky 
Jak jsme avizovali již v minulém čísle, spolu 
s novým rokem nadešel čas uhrazení členských 
příspěvků na tento kalendářní rok. 
 
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 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. 

 Nezapomeňte, že nás (snad) čekají i výpravy na 
běžky a na sjezdovky, tak si nezapomeňte 
zkontrolovat, že máte vše v pořádku. 

 Jarní prázdniny jsou už skoro za dveřmi. Opět 
vyrazíme s holčičím oddílem na jednu 
z nejlepších výprav roku, tak si do kalendáře 
napiš termín 13. – 18. února. 

 V létě se opět vydáme na tábor, tak si udělej 
čas od 2. do 22. 7., bude to pecka! 

 

Chceme za 
uplynulý rok 

vyjádřit díky pro 
všechny členy, 
rodiče, rovery, 
vedoucí, rádce, 

podrádce, 
oldskauty a 

všechny ostatní, 
kteří se nějak 

podílí na 
oddílové 
činnosti. 

 
Bez vás by to 

nešlo, děkujeme 
a všem vám do 
nového roku 

přejeme jen to 
nejlepší. 

Vedení 27. oddílu 
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