
 
 

Mloci Leden Celkem Pořadí Postup 
Dave 55 439 1.  
Echo 27 189 25.  
Soudek 0 120 32.  
Myšpulín 0 124 31.  
Kelt 0 154 28.  
Žabák 0 149 30.  
Emet 49 409 3.  
Hraboš 43 300 11. – 12.  
Rigi 10 269 17.  
Myšák 57 187 26.  
Chipsík 16 274 16.  
Štófa 14 236 20.  
Kryštof 51 340 5.  
Plamínek 16 195 24.  
Mauí 16 222 22.  

Bambule 41 285 13.  
Celkem     

Tučňáci Leden Celkem Pořadí Postup 
Leochod 36 279 15.  
Kuba 54 412 2.  
Medvěd 49 316 10.  
Hobit 36 331 7.  
Krumpáč 46 282 14.  
Béďa 46 229 21.  
David 51 371 4.  
Šavlozub 9 242 19.  
Oliver 36 337 6.  
Panter 13 318 9.  
Kiri 10 161 27.  
Matěj 36 256 18.  
Honza 36 300 11. –12.  
Domča 43 325 8.  
Mamut 33 215 23.  
Tom 33 153 29.  
Celkem     
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         Bodovací tabulky 

V druhém novoročním čísle nesmí chybět 
bodovací tabulky. Tentokrát v nich naleznete 
výsledky vaší snahy za leden, tak si je dobře 
projděte a můžete se hned vrhnout do sbírání 
dalších Mustangů. 

Vyšel dne: 2. 2. 2022 

Rozpis akcí na únor 
2. 2. 2022 
5. 2. 2022 

- 
- 

Dnešní schůzka 
Výprava 

9. 2. 2022 - Schůzka 
13. – 18. 2. 2022 

23. 2. 2022 
- 
- 

Jarňasy 
Družinovka 

26. 2. 2022 - VIP 
2. 3. 2022 

 
- 
 

Schůzka + Nový Hlásínek 
 

 

Vítěz bodování 
První měsíc nového kalendářního roku přinesl 
zajímavý závod o pozici výherce bodování. 
Vpředu se držela celá skupina, ale nakonec o 
vítězi rozhodly dva Mustangy.  Nezbývá nám 
tedy víc než jen pogratulovat všem, hlavně pak 
výherci lednového bodování, 
kterým se tentokrát stal: 

Ahoj kluci! 
Určitě jste si všimli, že venku panuje opravdu silný vítr, který nese vše možné. Rozhází odpadky, 
položí stromy, způsobí výpadky elektřiny a mnoho dalšího. Skoro se zdá, že před sebou hnal i konec 
ledna, jelikož celý měsíc utekl nějak příliš rychle no a nyní vám dokonce přivál nové číslo Hlásínku, 
tak se na něj pojďme podívat. 
Únor je tady a spolu s ním přichází mnoho zajímavého. Je to sice nejkratší měsíc v roce, čeká nás 
jen 28 dní, ale ani to nám nezabrání podniknout spoustu super věcí. V druhé části měsíce se 
podíváme na VIP akci, která rozhodně bude stát za to. Nejlepší akce v měsíci nás už ale čeká v jeho 
polovině! Samozřejmě myslím tradiční výpravu o jarních prázdninách. Podíváme se opět na dobře 
vybavenou skautskou základnu v Hostinném a stejně jako vždy, pojedeme i s 28. oddílem skautek 
z našeho střediska. Čeká na vás super program, který osloví lecjakého hráče, jelikož nás čeká 
opravdu známé téma, tak rozhodně přijeďte. 
No a já se s vámi pro tuto chvíli rozloučím a budu se na vás těšit zase příští měsíc.  Váš Hlásínek 

Sportovec měsíce 
Venkovní počasí, obzvláště pak silný vítr, který 
poslední dobou sužoval naše okolí, se sice 
zhoršilo, ale ani to nezabránilo některým z vás 
věnovat se sportovním aktivitám. Skvělé výkony 
předvedl Kryštof a Medvěd, ale o kus  
jim utekl a stal se tak výhercem 
 sportovce měsíce: 

 



Díky všem 
Moc si vážíme, že uhrazení členských příspěvků 
na tento kalendářní rok proběhlo bez problémů. 
Umožní nám i nadále fungovat a přinášet dětem 
smysluplné trávení volného času. Moc vám všem 
děkujeme 

Celé vedení 27. oddílu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Jako každý měsíc i v tom aktuálním nás čeká 
jednoduchá soutěž. Tentokrát se opět zaměříme 
na něco trochu přemýšlecího, fyzikálního, ale 
zároveň jednoduchého na ověření, pokud se vám 
nechce až tak přemýšlet.  
Připadá vám pokus jako podvod? Vůbec, smyslem 
téhle soutěže je, ukázat vám nějakou fyzikální 
zajímavost a jelikož je fyzika hravá věda, 
experiment je jejím základem, takže zjistit 
odpověď tímhle způsobem není vůbec špatně, 
právě naopak, experiment slouží k ověření teorie 
každého správného vědce. No ale nyní už k té 
soutěži… 
 
Máme dvě sklenice, obě jsou naplněné vodou, 
kterou jsme předem natočili z kohoutku a nechali 
ji stranou, aby získala pokojovou teplotu. Do 
jedné sklenice nasypeme sůl a necháme ji 
rozpustit (stačí přibližně jedna polévková lžíce). 
Necháme sklenice chvíli být (to je kvůli tomu, že 
někteří z hodin chemie možná víte, že tato reakce 
odebere z vody energii, čímž klesne její teplota, 
tudíž čekáme, než teplota vody opět stoupne na 
pokojovou teplotu. 
 
Nyní do obou sklenic hodíme kus ledu (použijte 
stejně velký, ideálně z nějaké formy). No a otázka 
je jednoduchá, která kostka roztaje jako první? 
 
Svoje odpovědi posílejte na Discord do sekce 
#odevzdání-a-chat a pokud budete dělat pokus, 
nezapomeňte se u něj vyfotit a fotku poslat též. 
Pokud chcete, můžete zkusit zdůvodnit, proč 
dáváte tento výsledek no a správnou odpověď se 
dozvíte v příštím čísle. Ještě poznámka, že za 
soutěž můžete získat 20 Mustangů (15 za 
správnou odpověď a 5 za zdůvodnění, či alespoň 
hezký tip, proč se tak stalo). 

Přijde ti, že v Hlásínku nemůžeš najít nic 
zajímavého, nebo ti tu chybí nějaká oblast, o které 
by se dalo napsat něco hezkého či zajímavého? 
Tak proč si to nezkusit? 
Určitě víš, že napsat článek do Hlásínku je i úkol 
ve stezkách, tak proč si ho nesplnit? Stačí, když 
si vybereš libovolné téma (například tvůj koníček) 
a napíšeš o něm smysluplný text o něco větším, 
než je infostánek. 
Téma může být jakékoliv. V minulosti jsme měli 
články o orientačním běhu, zajímavostech z říše 
hmyzu apod., zkrátka témat je nekonečně mnoho 
a jeho výběr je pouze na tobě. 
Pokud tě tahle možnost zaujala, stačí se domluvit 
se Zipem, vytvořit text a následně mu ho poslat 
na email ondrej.petrovsky@email.cz.

 Už je to tady! Za necelé dva týdny se setkáme 
v Hostinném na Jarňasech. Nezapomeň si 
proto udělat čas, protože tahle akce ti prostě 
nemůže ujít. Zároveň připomínáme, že 
podmínkou účasti je negativní PCR test, 
nezapomeň si proto včas rezervovat termín. 

 Čeká nás další VIP výprava, nebude ale 
v tomhle školním roce poslední. Čekají nás 
pak ještě dvě další, tak koukni na rozpis akcí 
na našem webu, aby ti žádná neutekla. 
http://www.27skauti.cz/aktuality/ 

 Když už jsme u toho rozpisu akcí, v dubnu 
(konkrétně 14. – 17.) nás čekají Velikonoce, 
akce pro celé naše středisko, tak se můžeš 
těšit na setkání s kamarády z jiných oddílů. 

 Času je zatím dost, ale neúprosně utíká. 
Pomalu se blíží prázdniny, během kterých se 
jako vždy vydáme na náš letní tábor, který 
proběhne od 2. do 22. 7. 

 

Druhá soutěž? 
V minulém čísle jsme vyhlásili tradiční soutěž o 
100 Mustangů za ukázání kopie pololetního 
vysvědčení s vyznamenáním (10 Mustangů bez 
vyznamenání). Ještě jsi to nestihl? Nevadí, můžeš 
tak ještě učinit na únorových akcích. Víc 
podrobností najdeš v minulém čísle Hlásínku, 
který najdeš i na našem webu. 
http://www.27skauti.cz/hlasinek/ 

Soutěže v Hlásínku 
Určitě jste si všimli, že v posledních číslech 
Hlásínku zkoušíme zapojit různé typy soutěží. 
Jedna byla zaměřená na představivost a vaším 
úkolem bylo udělat fotku listí, výrobku z něj a 
podobně. Další byla zaměřená na novoroční 
předsevzetí a činnosti, kterým se chcete věnovat a 
celkově byla zaměřená na vás osobně. Ta aktuální 
je zaměřená na zamyšlení a vyzkoušení si něčeho. 
 
Nás by ale zajímalo, jaký typ soutěže ti přijde 
nejlepší, chybí tu podle tebe nějaký? Nebo je 
nějaké téma, které by dle tebe mohlo být 
zajímavé? 
Můžeš nám to dát vědět na oddílovém Discordu 
v sekci #Hlásínek-a-web tak neváhej a komentuj. 
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