
 
 

Mloci Březen Celkem Pořadí Postup 
Dave 63 593 2.  
Echo 53 315 22.  
Soudek 0 126 32.  
Myšpulín 4 132 31.  
Kelt 8 168 29.  
Žabák 8 161 30.  
Emet 64 501 3.  
Hraboš 62 453 6.  
Rigi 38 384 13.  
Myšák 29 246 26.  
Chipsík 35 337 19.  
Štófa 29 320 21.  
Kryštof 14 440 8.  
Plamínek 36 257 24. – 25.  
Mauí 35 338 18.  
Bambule 34 380 14.  
Celkem 512 5151 2.  

Tučňáci Březen Celkem Pořadí Postup 
Leochod 18 366 17.  
Kuba 87 600 1.  
Medvěd 40 377 15.  
Hobit 82 477 5.  
Krumpáč 45 397 12.  
Béďa 42 280 23.  
David 80 490 4.  
Šavlozub 43 375 16.  
Oliver 6 410 11.  
Panter 49 446 7.  
Kiri 42 212 27.  
Matěj 53 327 20.  
Honza 69 438 9.  
Domča 28 419 10.  
Mamut 33 257 24. – 25.  
Tom 24 189 28.  
Celkem 741 6060 1.  
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         Bodovací tabulky 

Právě v rukou držíte další číslo a to znamená, 
že tu máme nové bodovací tabulky. 
Nezapomeňte se podívat, kolik máte 
Mustangů, protože se vám budou hodit. Víc 
najdete na zadní straně. 

Vyšel dne: 6. 4. 2022 

Rozpis akcí na duben 
2. 4. 2022 
6. 4. 2022 

- 
- 

Výprava 
Dnešní schůzka 

13. 4. 2022 - Schůzka 
14. – 17. 4. 2022 

20. 4. 2022 
- 
- 

Velikonoce 
Schůzka 

23. 4. 2022 - VIP Výprava 
27. 4. 2022 
30. 4. 2022 
4. 5. 2022 

 

- 
- 
- 

Družinovka 
Výprava 
Schůzka + nový Hlásínek 
 

Vítěz bodování 
Nové číslo, nové tabulky a samozřejmě i nový 
vítěz měsíčního bodování. Tentokrát jsou 
bodové skoky mezi vámi o něco větší, ale i tak 
je radost se na ně dívat. Ještě, než přejdeme 
k vyhlášení vítěze měsíčního bodování, se 
podívejte na celkový počet Mustangů vašich 
družin. Obě čísla jsou tvořena opakujícím se 
párem číslic, není to zajímavá náhoda? 
No ale teď už konečně k vyhlášení březnového 
bodování. Skvěle se vedlo Hobitovi, ale 
nakonec ho o pouhých 5 Mustangů předběhl 
a titul získal: 
 
Gratulujeme! 

Ahoj kluci, 
konečně tu máme další číslo Hlásínku. Doufám, že vás náhlá změna počasí nezaskočila a neležíte 
s nějakou nemocí. Poslední pokus o sníh sice moc nevydržel, ale to už k tomu patří. Studená část 
roku je za námi, teď už je prostor pro tu (snad) teplejší a rozhodně se máte na co těšit! 
V dubnu na nás čeká pořádná hromada akcí a jsem si více než jistý, že každý z vás si najde alespoň 
jednu, která ho bude bavit. Čekají nás schůzky, výpravy, další originální VIP výprava a hlavně je 
přímo před námi naše největší výprava v roce. Samozřejmě nemluvím o ničem jiném než o 
Velikonoční výpravě, kde se opět uvidíme s celým naším střediskem. 
Také se nám blíží i náš letní tábor. Už tušíte, co bude tématem letošní táborové hry? Pokud ne, 
připomínám, že jako každý rok najdete nápovědu na našem oddílovém platidlu, Mustanzích. 
Neprozradím vám sice, o co konkrétně jde, ale myslím si, že z toho budete mít poměrně dobrou 
představu. Obzvlášť pokud se mezi vámi najdou tací, kteří konkrétní téma znají. Každopádně si jsem 
jistý, že kreativní části našich myslí se tentokrát pořádně rozpálí. Nicméně nemá smysl tolik 
předbíhat, dřív než na táboře se uvidíme na nějaké akci, tak se mějte!  Váš Hlásínek 

Kuba 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ples 
Vážení rodiče, jak jistě už víte, v dubnu nás čeká 
další ročník našeho Střediskového plesu 
Mustangů. Níže najdete pozvánku a pokud vás 
zajímají ještě další informace, podívejte se na web 
https://mustang-lbc.cz/ples/  
Rádi bychom vás na něj pozvali a poděkovali vám 
tím tak za vaši neutuchající podporu, kterou 
celému našemu středisku poskytujete. 

V posledním čísle jsme vyhlásili soutěž, kde vaším 
úkolem bylo doporučit ostatním nějaký z vašich 
oblíbených seriálů. Slíbených 15 Mustangů si 
odnáší 

Medvěd a Dave 

Infostánek 
 Už je to tady! Hned příští týden nás čeká 

celostředisková Velikonoční výprava. Začíná 
14. 4. a bude trvat celý víkend (končíme tedy 
17. dubna). Krom programu a hromady další 
zábavy nás určitě čeká i troška toho 
koledování a nějakých těch dobrot. Tak 
neváhej a pojeď s námi. 

 No a jen chvíli po Velikonocích se spolu 
vydáme na další VIP výpravu. Na podrobnosti 
si budete muset počkat, ale bude to stát za to. 

 Pomalu se nám blíží i náš letní tábor. Jeho 
termín je 2. až 22. 7. a jako vždy to budou 
jedny z těch nejkrásnějších chvil, které spolu 
v tomto roce strávíme, tak si nezapomeň 
udělat volno, najít kufr a už skoro můžeš začít 
balit. 
 

co?! 
Jako vždy i tentokrát si dáme malou soutěž, ve 
které budete mít možnost získat nějaké ty 
Mustangy navíc. 
Tentokrát pro vás opět máme něco trochu jiného. 
Vaším úkolem bude na Discord do sekce 
#odevzdání-a-chat poslat zprávu, která bude 
napsaná jiným jazykem. Klidně to můžou být 
hieroglyfy, pokud budete chtít. 
Ke své zprávě buď její překlad do češtiny vůbec 
nepište, nebo ho schovejte pomocí značky oka 
(nabídne se vám poté, co označíte část textu jako 
při kopírování). 
Získat můžete 15 Mustangů za napsání a dalších 
5, pokud zkusíte uhádnout v jakých jazycích 
poslali svou zprávu ostatní. Tak vzhůru na trochu 
té lingvistiky. 

Zrušení kanady 
Nebojte, přestože nadpis může být zavádějící, 
nemáme v plánu zrušit jednu z největších zemí 
světa. Titulek se vztahuje k takzvanému 
kanadskému bodování, kterým v našem případě 
nazýváme jedno z bodování, které probíhá 
v závěru tábora. 
Dříve jste nám na konci tábora odevzdávali 
všechny vaše Mustangy a kdo jich měl nejvíce, 
získal nějakou cenu. 
Nicméně se nám moc nelíbil průběh bodování 
v posledních letech a taky nám přijde lepší, když 
Mustangy využíváte například na dražbách, místo 
jejich hromadění někde v kapse. 
Berte to tudíž jako informaci, že letos na konci 
tábora hodnocení kanadského bodování 
neproběhne, tak zkuste svoje Mustangy zúročit na 
nějaké z dražeb. 
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