
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infostánek 

 Naše řady se v září rozrostly o dvě nové tváře a stále 

máme zájem o další. Pokud byste tedy ve svém okolí 

znali kamaráda, který by měl zájem o náš oddíl, 

neváhejte ho přivést. Mimo to, že mu tím otevřete 

cestu do světa zábavy a poznání, pro sebe tím 

získáte 60 Mustangů!  

 V termínu 25.-28.10.2013 proběhne vícedenní 

podzimní výprava. Vydáme se do skautské základny 

v Semilech, která poskytuje veškerý komfort. Určitě 

si udělejte čas! 
 Pravidelně sledujte naše oddílové stránky 

www.27skauti.cz, kde naleznete veškeré aktuality, 

lístečky na nadcházející výpravy, fotky z akcí, 

Hlásínky a mnoho dalšího!  

 Na našich stránkách naleznete v sekci „kronika“ 

fotografie z letošního tábora, které opravdu stojí za 

zhlédnutí, takže se na ně určitě mrkněte.  

 Když oddílové stránky navštívíte, klikněte rovněž na 

„knihu návštěv“ a zanechte nám zde nějaký hezký 

vzkaz. Třeba, že „fotky z tábora jsou super“  

Družinové nástěnky 

Nejspíš jste si již všimli, že vaše družinové 

nástěnky prošli jistou změnou. Byla z nich 

odstraněna všechna původní výzdoba a prozatím 

na nich zbyly jen vaše jmenovky. Děje se tak 

z toho důvodu, že jejich správu tento rok přebírají 

vedoucí. Ti dají nástěnkám jednotný vzhled, který 

se bude čas od času měnit. Rozhodli jsme se tak 

z toho důvodu, že jste se minulý rok o nástěnky 

nestarali dostatečně dobře. Prosíme vás tedy, 

abyste nynější výzdobu nástěnek nijak neměnili. 

Můžete se pouze dívat.  

 

Milí nováčci… 

ještě jednou bych vás jménem celého oddílu rád přivítal a popřál vám mnoho krásných a 

nezapomenutelných chvil s oddílem. Zcela určitě se vám tak do ruky dostala naše přijímací a nováčkovská 

zkouška. Jedná se o seznam základních dovedností a znalostí, které by měl každý člen našeho oddílu umět. 

Jelikož ne každý úkol je jednoduchý, připravili jsme pro vás průvodce nováčkovskou a přijímací zkouškou, 

kde jsou všechny úkoly pečlivě popsány a vysvětleny. Pro zdárné splnění všech úkolů by vám měl stačit 
tento průvodce. Nováčkovskou a přijímací zkoušku včetně průvodce prosím noste na každou schůzku i 

výpravu. Ve chvíli, kdy splníte přijímací zkoušku, stáváte se právoplatnými členy našeho oddílu. Pokud 

také následně splníte i nováčkovskou zkoušku, obdržíte od nás mimo gratulace a uznání také mnoho 

důležitých věcí, které budete v oddíle časem potřebovat. Tak s chutí do toho a hodně úspěchů! 

 

 

Pozor, pozor, přichází… 
 

Dražba výhod 
 

Ano, je to tady! Již druhý rok pro vás máme připravenou dražbu výhod, která bude opět probíhat před 

koncem každé schůzky. Ano, právě teď budete moci utratit těžce vydělané Mustangy za některou 

z báječných výhod. Na každé schůzce se budou dražit čtyři z nich a je jen na vás, za kolik si je formou 

aukce vydražíte. Výhodu dostanete opět v podobě kartičky s omezenou platností a bude jen na vás, kdy ji 

využijete. Dopředu upozorňujeme, že VIP kartičky zůstávají v platnosti i tento rok! Pokud vám tedy nějaká 
zbyla z minulého roku, můžete ji uplatnit na některé z VIP akcí, které pro vás připravujeme. Oproti 

minulému roku však nastává jistá změna – dražené kartičky budou dvojího typu – zelené a hnědé. Zelené 

se budou dražit v průběhu roku a nebudou moci být použity na táboře. Hnědé kartičky budeme dražit 

během tábora a využitelné budou pouze na táboře. První dražba proběhne na schůzce 9.10.2013.  
 

Stejně tak jako loni budou během dražeb platit určitá pravidla:  
 

1) Během dražby budou mluvit pouze ti, kteří chtějí přihazovat 

2) Přihazuje se vždy po 5 Mustanzích 

3) Dražbu odstartuje vždy vedoucí a sdělí vyvolávací cenu 

4) Pokud kartičku výhody vydražíte, zaplatíte za ní příslušný obnos 

Mustangů a teprve pak ji dostanete 
5) Během dražby bude v místnosti maximální klid 

 
 

Abyste měli větší možnost vydělat si nějaké Mustangy, budete mít na každé výpravě příležitost vsadit si 

určitý počet Mustangů na hádanku, kterou si pro vás vedoucí připraví. Kdo ji uhodne, dostane 
dvojnásobek vsazeného vkladu. Otázky nebudou nijak záludné, nemusíte mít obavy. Leckdy stačí třeba 

jen vyluštit morseovku, ve které se skrytě nachází správná odpověď  Začínáme výpravou 12.10.2013!  
 

Přeji vám mnoho šťastně vydražených výhod  

AHÓJ 

Přezůvky 

Jistě všichni víte, že v naší klubovně platí pravidlo 

přezouvání se. Prosíme proto především nováčky, 

aby si nějaké přezůvky donesli. Přezůvky je možné 

uložit do botníku. A vy ostatní – pokud víte, že vaše 

přezůvky jsou již v nepoužitelném stavu, poprosíme 

vás o jejich výměnu.   


