
 
 

Mloci Květen Celkem Pořadí Postup 
Dave 57 741 2.  
Echo 41 442 21.  
Soudek 4 130 32.  
Myšpulín 46 178 31.  
Kelt 12 226 30.  
Žabák 12 229 29.  
Emet 76 653 4.  
Hraboš 76 621 5.  
Rigi 76 502 12.  
Myšák 24 279 26.  
Chipsík 57 470 17.  
Štófa 72 491 14.  
Kryštof 56 592 8.  
Plamínek 31 356 23.  
Mauí 72 481 15.  
Bambule 56 501 13.  
Celkem     

Tučňáci Květen Celkem Pořadí Postup 
Leochod 9 453 20.  
Kuba 76 776 1.  
Medvěd 9 456 19.  
Hobit 42 600 7.  
Krumpáč 24 474 16.  
Béďa 16 346 24.  
David 78 655 3.  
Šavlozub 38 462 18.  
Oliver 33 505 11.  
Panter 73 601 6.  
Kiri 19 257 27.  
Matěj 19 358 22.  
Honza 50 526 10.  
Domča 54 555 9.  
Mamut 19 308 25.  
Tom 18 239 28.  
Celkem     
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         Bodovací tabulky 

Poslední tabulky roku jsou tady! Pořádně se 
podívejte, další bodování uvidíte až na 
táborové nástěnce! 

Vyšel dne: 1. 6. 2022 

Rozpis akcí na červen 
1. 6. 2022 
4. 6. 2022 

- 
- 

Dnešní schůzka 
VIP 

8. 6. 2022 - Schůzka 
11. 6. 2022 
15. 6. 2022 

- 
- 

Výprava 
Schůzka 

22. 6. 2022 - Schůzka 
24. - 26. 6. 2022 

29. 6. 2022 
2. – 22. 7. 2022 

 

- 
- 
- 

Pracovní četa 
Družinovka + kufry 
TÁBOR 

Ahoj kluci, 
tak je to konečně tady. Čekali jsme na to prakticky celý školní rok, já vám to připomínám snad 
v každém čísle, ale teď už nebudu muset, jelikož náš letní tábor je opravdu již za dveřmi! 
Nicméně pojďme se nejprve poohlédnout za uplynulým měsícem. V květnu jsme si nejen užili několik 
super schůzek a výprav, ale po delší době jsme se konečně opět podívali na delší dobu ven. Proběhla 
tradiční výprava pod bivaky. Prošli jsme si nádhernou trasu a samozřejmě si uvařili i něco dobrého 
na zub. 
Dost už ale bylo povídání o minulosti, je čas hledět vpřed, neboť červen je přímo před námi. Čekají 
nás tři schůzky (čtyři, když počítáme tu dnešní), VIP výprava, která proběhne hned tenhle víkend a 
bude to doslova zábava ve vzduchu, proběhne taky jedna jednodenní výprava, samozřejmě bude na 
konci měsíce i družinovka, na které se zároveň budou vybírat kufry, no a pak nás ještě samozřejmě 
čeká pracovní četa. Na té se podíváme na naše tábořiště ve Vápně a pořádně zamakáme na přípravě 
našeho tábora, tak si nezapomeňte zabalit pracovní oblečení a vzhůru do práce. 
Za necelých 32 dnů už budeme spolu na louce stavět teepee a užívat si další společné chvíle, tak si 
najděte kufr a pomalu můžete začít balit.  Váš Hlásínek 

David 
Moc gratulujeme, a přestože 
máme před sebou ještě celý 
tábor, už dopředu přejeme 
vám všem hodně štěstí 
v bodování během příštího 
školního roku! 

 

Poslední Hlásínek, poslední vítěz měsíčního 
bodování. Nebudeme to tedy zbytečně 
protahovat a pojďme rovnou gratulovat vítězi 
posledního bodování, kterým se stal: 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doufám, že jsi dával dobrý pozor, protože 
pokud ano, tak víš, že nás hned tento víkend 
čeká VIP výprava. Zajdeme si užít trochu 
zábavy s provazy a asi bude i nějaká ta 
překážka, tak neváhej a 4. 6. doraz na sraz! 

 Ještě, než budeme moci vyrazit na tábor, 
musíme ho nejprve postavit a tomu se budeme 
věnovat na pracovní četě o víkendu 
24. až 26. 6. nebylo by fér, aby pracovala jen 
hrstka z nás, tak doufám, že se sejdeme v co 
největším počtu! 

 Když už tu o tom byla řeč, tak si nemůžu 
odpustit připomenout tábor, který začne 2. 7. 
a rozloučíme se 22. 7., nezapomeň si 
zkontrolovat, že máš veškeré potřebné 
vybavení. 

 Spolu s tímto číslem Hlásínku jste obdrželi i 
táborovou přílohu. Najdete v ní důležité 
informace, adresu na tábor, seznam vybavení 
a několik doporučení. 

 Připomínáme, že v úterý 14. 6. proběhne od 
18 hod v naší klubovně informativní schůzka 
pro rodiče. Budeme rádi, když se jí zúčastní co 
nejvíce rodičů, zejména pak ti, jejichž synové 
jedou s námi na tábor letos poprvé. 

Výsledková soutěž 
Jak jistě víte, blížící se tábor znamená i příchod 
prázdnin, které jsou silně spjaté s koncem 
školního roku. No a stejně jako v pololetí i na 
konci roku budete dostávat školní vysvědčení, 
které do jisté míry reflektují vaši úspěšnost ve 
školních předmětech. Jako tradičně pro vás 
máme připravenou soutěž, ve které můžete vyhrát 
až 100 Mustangů! 
Stačí, když na nějaké ze schůzek předáte Zipovi 
kopii vašeho vysvědčení. Pokud jste absolvovali 
s vyznamenáním, máte nárok na celých 
100 Mustangů a pokud se to tentokrát nepovedlo, 
nic se neděje a odnesete si alespoň 10 M za 
ukázání. Také máte samozřejmě možnost 
vysvědčení poslat Zipovi na email či na discord. 

Magnety 
V minulém čísle Hlásínku bylo zadání soutěže, 
která se týkala magnetů. Jelikož je vysvětlení 
principu magnetů poněkud složité, respektive zas 
tak složité není, ale dost často se používají 
analogie (přirovnání), která lidem v hlavě 
nevytvoří úplně přesnou představu, nebudeme to 
tu příliš komplikovat, ale kdo bude chtít, během 
následujících dnů vám Krťa nahraje na discord 
pár zmiňovaných pokusů a pokusí se je co 
nejjednodušeji, vysvětlit. 
To nám však nebrání v tom, abychom se rovnou 
tady podívali na to, jak jste v soutěži dopadli. 
 

Kryštof si odnese 15 Mustangů za jeho pokus 
s pilinami a dalších 5 M za jeho popis spolu se 

skvělým názorným videem. 
 

David si odnáší 15 Mustangů za jeho pokus 
s mincemi, 5 M za popis experimentu a dalších 
5 M za vysvětlení (respektive poukázání na fakt, 
že magnet dokázal skrz další mince ovlivnit i ty, 

které se ho přímo nedotýkají). 
 

Celkově tedy máme 20 Mustangů 
pro Kryštofa a 25 Mustangů pro 

Davida. 
Super práce kluci! 

 Nástup! 
Pokud jsi tak ještě nestihl učinit, dej si do 
pořádku svůj kroj. V minulém čísle Hlásínku 
najdeš soupis všeho, co na kroj patří. Až zjistíš, 
jak na tom tvá košile je, zajdi na některé ze 
schůzek za Šípkem, který s tebou vyřeší vše, co ti 
na kroji chybí, chce vyměnit a cokoli dalšího. 
Nezapomeň za ním zajít i v případě, že máš na 
kroji vše potřebné, ale už jsi z košile vyrostl. Šípek 
ti za 200 Kč předá větší velikost a pokud přineseš 
i svůj starý kroj, získáš za něj 100 Kč zpátky. 

Jednou z méně příjemných, leč pro chod tábora 
naprosto nezbytnou, činností je uhrazení 
účastnického poplatku. 
Výše poplatku za náš tábor, který proběhne od 2. 
do 22. 7. 2022 na naší louce ve Vápně, se oproti 
loňským rokům o něco zvýšila, bohužel se tak 
stalo v reakci na rostoucí ceny výdajů, zejména 
pak potravin, spojených s jeho přípravou a 
organizací. Cena letošního tábora je 4 035,- Kč . 
Chtěli bychom vás proto poprosit o uhrazení 
účastnického poplatku do 17.6. na náš 
transparentní účet 2900508650/2010. Veškeré 
podrobnosti naleznete v táborových přílohách a ve 
vašem emailu.             Děkujeme 
 

Co to asi je? 
Kruh, astronomie, organismy, Egypt, mytologie, 
technologie, vskutku, krystaly, maskáče a mnoho 
dalšího. 
Na první pohled se to zdá jako 
seznam naprosto 
nesouvisejících 
slov, ale třeba to někdy v 
budoucnu začne dávat smysl… 
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