
Výsledky 
lednové soutěže 

 
V jste měli za úkol navštívit 
naše internetové stránky 
www.27skauti.cz , v kronice si 
najít „Nejlepší fotky roku 
2009“ a spočítat všechny fotky, 
které toto album obsahuje. 
 
Ti,, kteří je spočítali a svou 
odpověď odevzdali se již můžou 
těšit z Mustangové odměny. 
 
Jestliže je někdo takový kdo 
správnou odpověď nezná, 
uvádím, že fotek bylo přesně... 
 

 

Informační zastávka 
 

• Dne 20.2.2010 proběhne výprava na boby, na které se dá 
užít opravdu mnoho legrace, požitku z jízdy, soutěže, 
závody a mnoho dalšího, proto neváhejte a vyjeďte s námi.  

• Termín našeho letního tábora je stanoven na 3.-23.7.2010 
• Jak jste si jistě všimli, každé družině visí na hlavní stěně 

v klubovně nástěnka, které se říká „družinová“. Tato 
nástěnka by měla být reprezentací celé družiny a podle toho 
by měla i vypadat. Na poslední schůzce v měsíci se hodnotí 
vzhled a obsah vaší nástěnky. Do teď se na nich prakticky 
nic nezměnilo a proto vás vyzýváme, aby jste jejich vzhled 
změnili k obrazu své družiny. Mustangové odměny jsou 
opravdu lákavé!!! Pokud byste potřebovali něco vytisknout, 
rádi to uděláme!  

• Na našich internetových stránkách www.27skauti.cz se již 
nachází aktualizovaný rozpis akcí na tento půlrok. 

• Naše internetová kronika je opět zaplněna novými 
proběhlými akcemi. Často jim však chybí to hlavní – 
komentář. Proto když budete mít chuť vydělat si nějaké 
Mustangy, napište text k proběhlé schůzce či výpravě, ke 
které zatím nikdo nic nenapsal a své výtvory posílejte 
Zipovi, který text umístí na internet.  

 

Pravá zimní 

!!!Soutěž!!! 
Máte rádi sníh? Umíte dobře odhadovat? Pak je 
tato soutěž přesně pro vás!!! 
Úkol je jednoduchý... do schůzky 24.2.2010 si 
zkuste tipnout, kolik sněhu bude během této 
schůzky za parkovištěm před klubovnou. Odměny 
jsou následující: 1x 15M, 3x 10M, zbytek 
zúčastněných 5M  

Už máte každý svoji 
přezdívku?  

jak jste si jistě všichni všimli, v oddílu se oslovujeme pomocí 
přezdívek, které jsme si kdysi dávno dali, protože se nám buď 
zrovna tato líbila nebo její historie je spjata s nějakou 
událostí, díky níž jsme se pro onu přezdívku rozhodli. Jelikož je 
tento „trend“ u nás poměrně dosti zažitý, bylo by opravdu moc 
fajn, kdyby jste pomalu začali přemýšlet o nějaké přezdívce, 
která by k vám pasovala a která by se vám líbila. Doufáme však, 
že si vyberete opravdu dobře, jelikož změna přezdívky není 
možná. Kdyby jste na žádnou nemohli přijít, určitě se v oddíle 
dostanete do situace, která vám přezdívku zkrátka určí...☺  
            Váš Hlásínek 


