
 
 

Mloci Duben Celkem Pořadí Postup 
Dave 91 684 2.  
Echo 86 401 21.  
Soudek 0 126 32.  
Myšpulín 0 132 31.  
Kelt 46 214 30.  
Žabák 56 217 29.  
Emet 76 577 3. -4.  
Hraboš 92 545 6.  
Rigi 42 426 16.  
Myšák 9 255 26.  
Chipsík 76 413 19.  
Štófa 99 419 18.  
Kryštof 96 536 7.  
Plamínek 68 325 24.  
Mauí 71 409 20.  
Bambule 65 445 14.  
Celkem 973 6124 2.  

Tučňáci Duben Celkem Pořadí Postup 
Leochod 78 444 15.  
Kuba 100 700 1.  
Medvěd 70 447 13.  
Hobit 81 558 5.  
Krumpáč 53 450 12.  
Béďa 50 330 23.  
David 87 577 3. - 4.  
Šavlozub 49 424 17.  
Oliver 62 472 11.  
Panter 82 528 8.  
Kiri 26 238 27.  
Matěj 12 339 22.  
Honza 38 476 10.  
Domča 82 501 9.  
Mamut 32 289 25.  
Tom 32 221 28.  
Celkem 934 6994 1.  
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         Bodovací tabulky 

Předposlední tabulky tohoto školního roku 
jsou tady! Do tábora přijde už jen jedno další 
číslo, takže pokud chcete s pořadím bodování 
něco udělat, je na to nejvyšší čas! 

Vyšel dne: 4. 5. 2022 

Rozpis akcí na květen 
4. 5. 2022 

11. 5. 2022 
- 
- 

Dnešní schůzka 
Schůzka 

14. 5. 2022 - Výprava 
18. 5. 2022 
25. 5. 2022 

- 
- 

Schůzka 
Družinovka 

27. – 29. 5. 2022 - Vícedenní výprava 
1. 6. 2022 

 
 

 

- 
 
 

Schůzka + Nový Hlásínek 

Je za námi další měsíc plný akcí, zábavy, 
úsměvů, ale také trochy té zdravé soutěživosti. 
Samozřejmě teď mluvím trošku v metaforách, 
neb nemyslím jen závodění v jednotlivých 
hrách, ale také tenhle náš malý Mustangový 
závod. No a jelikož i ten se pomalu blíží ke 
konci, pojďme se podívat na jeho průběžného 
vítěze. 
Nejvíce Mustangů získal a tím si titul „Vítěz 
měsíčního bodování“ zasloužil: 
 
 
Gratulujeme a všem přejeme hodně štěstí 
v květnu! 

Ahoj kluci, 
na rozdíl od minulého čísla už můžu s naprostou jistotou konstatovat, že je venku opravdu tepleji, 
dokonce už tu bylo i pár dnů, kdy na moje poměry bylo až příliš teplo. Každopádně je to skvělá 
zpráva, jelikož to znamená, že se nám opět otevírají další možnosti trávení času na našich výpravách 
a schůzkách. 
V uběhlém měsíci jsme se společně se zbytkem našeho střediska podívali na skvělou Velikonoční 
výpravu. Bylo to hned několik super dnů plných zábavy. No a v květnu nás čeká další vícedenní 
výprava, jenom bude tentokrát o něco komornější, jelikož bude jen pro náš oddíl. Jsem si více než 
jistý, že naprostá většina z vás už tuší, o čem je řeč. Nečeká nás nic jiného než výprava pod bivaky, 
tak se koukni, kde máš rébl, spacák a ešus, rozhodně se ti budou hodit! 
Jak všichni určitě víte, blíží se nám i náš letní tábor, největší a nejlepší akce za celý školní rok. 
Samozřejmě nás čeká parádní celotáborová hra. Pokud se podíváte na Mustangy, můžete získat 
nějakou představu, co nás asi čeká, pokud ne, můžete se zkusit poptat doma, třeba to pozná někdo 
jiný. Nicméně k věci, pokud vás baví se do příběhu vžívat co nejvíc, trocha maskáčového oblečení 
nebude na škodu… To je prozatím vše, mějte se krásně a brzy na nějaké akci!  Váš Hlásínek 

Kuba 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za pouhé dva měsíce, přesněji v termínu od 
2. do 22. 7., se vydáme na náš tradiční letní 
tábor. Podíváme se na naše tábořiště nedaleko 
Českého Dubu. Nicméně před jeho začátkem 
bude potřeba připravit spoustu věcí, 
nezapomeň proto 24. – 26. 6. dorazit na 
pracovní četu a přidat ruku k dílu! 

 Jako každý rok i letos proběhne informativní 
schůzka pro rodiče. Dozvíte se tam důležité 
informace k táboru i běžnému chodu oddílu. 
Přesné datum ještě není stanoveno, ale bude 
to na přelomu května a června. Dáme co 
nejdříve vědět. 

 V blízké době obdržíte dokumenty ohledně 
našeho letního tábora. 

 Spolu s příštím číslem dostanete seznam věcí, 
které se hodí vzít s sebou na tábor a další 
praktické informace, nicméně některé věci je 
lepší řešit s předstihem a mezi ně patří i 
skautské kroje, proto pokračuj se čtením dál. 

Květnový závod 
Jako každý měsíc ani dnes nesmí chybět klasická 
měsíční soutěž! Zkusíme se opět podívat na něco 
trochu jiného. Opět se zaměříme na fyziku, ale na 
něco trošku jiného. Budeme si hrát s magnety. 
Nebudete mít žádné konkrétní zadání, jelikož 
vaším úkolem bude: 

Zjistit nějaké zajímavé chování magnetu, 
nebo nějaký experiment. 

Aby nebylo zadání tak abstraktní, dám vám menší 
nápovědu. Zajímavých vlastností a pokusů je 
nespočet, ale spousta jednoduchých lze udělat 
například s něčím, co plave na vodě, nebo lze 
pomocí jehly a magnetu lehce vytvořit vlastní 
kompas, zajímavé vlastnosti mají spolu 
s magnetem i sirky, nebo například železné piliny. 
Taky můžete vyzkoušet rozdrcené cereálie… Celé 
sady zajímavých věcí lze dosáhnout při 
experimentování s magnety, drátky a běžnou 
baterií (AAA), nicméně tohle bez dozoru rodičů 
nezkoušejte. Sice se vám s běžnou baterií nic 
nestane, ale hraní si s elektřinou bez hlubšího 
chápání, není nikdy dobrá věc. 
Až objevíte něco, co budete chtít sdílet 
s ostatními, natočte u toho video, nebo se s tím 
alespoň vyfoťte a ve zprávě popište, co jste dělali a 
co jste zjistili. Pokud si myslíte, že víte, proč se 
stalo to, co se stalo, napište to k tomu! Všechno 
pak pošlete na Discord do sekce #odevzání-a-
chat. Můžete si odnést až 25 Mustangů (15 za 
pokus, 5 za popis a 5 za pokus o vysvětlení). 
V případě dotazů můžete psát Krťovi na Discord, 
nebo na mail krsek.tomas@skaut.cz. 

Co jsi myslel? 

Vzpomínáte si, co bylo tématem soutěže 
v předešlém čísle? Měli jste za úkol napsat na 
Discord zprávu v cizím jazyce a pokusit se 
uhádnout zprávy ostatních. Pojďme se podívat, 
jak se vám dařilo. 

Dave 
Získává 15 Mustangů za poslání zprávy 

v norštině. 

Medvěd 
Získává 15 Mustangů za zprávu v Katalánštině a 
dalších 5 mustangů za uhádnutí zprávy, které 

poslal Hobit, Dave a Beebob. 

Hobit 
Ten si odnáší 15 Mustangů za splnění zadání a 

dalších 5, které si rozhodně zaslouží. Sice 
nehádal zprávy ostatních, ale tu svoji poslal 

hned deseti různými způsoby! 
 

Všem gratulujeme a Mustangy na vás už čekají! 

Jak je na tom tvůj kroj? 

Na letním táboře je potřeba hodně oblečení. Něco 
na práci, něco do lesního porostu, něco 
sportovního, ale jeden oděv je opravdu speciální. 
Je jím skautský kroj. 
Ten mohou nosit všichni, kteří již splnili Přijímací 
a Nováčkovskou zkoušku. Využijete ho při 
večerních i ranních nástupech a někteří z vás ho 
využijí při skládání skautského slibu. Je však 
nutné mít kroj v pořádku. 
Pokud je ti kroj malý, nebo jsi ještě žádný neměl 
a máš na něj už nárok (složil jsi P+N), oznam to 
na nějaké schůzce Šípkovi. Bude nutné znát svou 
velikost košile. Pokud si kroj měníš, nezapomeň 
s sebou přinést ten starý. 
Pokud už kroj máš a sedí ti velikost, zkontroluj, 
že máš všechny potřebné náležitosti, mezi které 
patří: číslo oddílu, městská a státní domovenka, 
kožený Mustang, suchý zip (příp. získané 
cancourky za plnění stezek) a nášivka WOSM. 
Případně ještě rádcovské či podrádcovské frčky a 
lilie ze skautského slibu. Ke kroji náleží i šátek a 
na něm znak TJ Dynamo. 
Pokud ti něco z výše uvedeného chybí, opět řekni 
Šípkovi a on se o to postará. 
 

Jak moc odlišné jsou některé věci v jiných 
oddílech? Pokud vás tahle otázka zajímá, zkuste 
se během měsíce zeptat rádců, podrádců a 
starších, jelikož někteří z nich se budou účastnit 
mimo střediskových akcích, jako je například 
rádcovský kurz Koblížek nebo Žirafa Krkonoše. 
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