
 Infostánek 

• Pomalu se nám blíží zima a s ní i sněhová 
nadílka. Náš oddíl toho vždy využívá a pořádá 
výpravy na běžky, sjezdovky a snowboardy. Tyto 
výpravy jsou samozřejmě vhodné i pro nováčky, 
protože se skupina přizpůsobí tempu toho 
nejpomalejšího. Pokud doma nemáte žádné 
běžky či sjezdovky a chtěli byste se těchto 
výprav zúčastnit, poproste Ježíška, aby vám o 
Vánocích nějaké nadělil. A pokud se tak 
nestane, neváhejte se kdykoliv obrátit na vedení. 
Náš oddíl totiž disponuje sice nevelkým, ale pro 
začátečníky dostačujícím lyžařským vybavením, 
které případným zájemcům rádi zapůjčíme. 

 

• Tradiční vánoční výprava se uskuteční 
v termínu 12.-15.12.2013 v luxusní chatě 
v Janově nad Nisou. Neváhejte a vyrazte s námi. 

 

• Již dopředu vám sdělujeme, že letní tábor oddílu 
se bude konat opět na zadní louce ve Vápně a to 
v termínu 28.6.-18.7.2014. 

 

• V lednu nás všechny čeká jedna méně příjemná 
věc a tou jsou členské příspěvky. Více se o nich 
dočtete ve vedlejším článku 

 

• Náš oddíl stále nabírá nové členy, takže pokud 
máte nějakého kamaráda, který by měl zájem o 
vstup do oddílu, neváhejte ho přivést! 

 

Členské příspěvky 2014 
 

Během ledna nás čeká jeden veliký úkol – zaplatit 
členské příspěvky. Jedná se o roční jednorázový 
příspěvek, který se poměrně dělí mezi naše středisko a 
nadřazené orgány Junáka. Za tuto část pak hradíme 
nutné výdaje spojené s naším fungováním (nájem, 
materiál atd.) Pro rok 2014 jsou členské příspěvky 
stanoveny na 550 Kč. Pokud máte v našem středisku 
jednoho sourozence, pak každý z nich platí 500 Kč 
(v případě dvou více sourozenců pak 450 Kč).  
 

Způsoby uhrazení Vám nabízíme dvě: 
  

1)  Převodem na transparentní bankovní účet Fio banky 
Při zadávání příkazu k úhradě, prosím, nezapomeňte 
vyplnit tyto údaje:   

� číslo účtu: 2900508650/2010 
� variabilní symbol: datum narození člena 
� zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena 

 
 

2) Hotově na jedné z prosincových či lednových schůzek.  
 

Při volbě formy placení, prosím, preferujte převod na 
účet, který považujeme z hlediska praktičnosti za 
nejlepší a nejjednodušší. Předem velice děkujeme. 
Jelikož se jedná o transparentní účet, lze jeho stav a 
pohyby sledovat i na internetu.  
 

Členské příspěvky, prosím, uhraďte do konce ledna 
2014. Lze je platit i v průběhu prosince.  

 

Předem velice děkujeme! Kytarová škola 
 

V minulém čísle Hlásínku jsem vás seznámil 

s novinkou, kterou se naše středisko rozhodlo 

nabídnout našim členům – kytarovou školu. Její 

začátek je naplánován na začátek ledna 2014. 

Učitelem vám bude Tumbo, jeden z řad oldskautů, 

který pamatuje založení našeho střediska. Schůzky 

kytarové školy se budou konat v klubovně každé 

úterý nebo čtvrtek (zájemcům bude včas 

upřesněno) mezi 17-18h. Pokud byste se rádi 

účastnili, není nic jednoduššího, než se přihlásit 

prostřednictvím emailu Vojtech.Dlask@seznam.cz 

nebo na tel. čísle: 728 299 301. V případě dotazů 

se na mne samozřejmě můžete rovněž obrátit.  

Těším se na vaše přihlášky! 

Mustang Road Show 
 

Již tento týden se zúčastníme nejprestižnější 

hudební soutěže světa-Mustang Road Show (MRŠ). 

Jistě si po minulém, poněkud nevydařeném 

ročníku opět napravíme reputaci a dostaneme se 

na stupně vítězů (a možná i na ten nejvyšší!). Vše 

záleží pouze na vás a vaší snaze! Pilně jste během 

dvou schůzek nacvičovali, teď to ještě zúročit na 

místě. Proto dorazte v co největším počtu, ať to 

všem ukážeme! Hodně zdaru!   

Krásné vánoce, 

bohatého Ježíška, 

hodně štěstí v novém 

roce 2014 a tu pravou 

pohodovou vánoční 

atmosféru strávenou 

v kruhu rodinném 

vám přejí všichni 

vedoucí a roveři… 

27. oddílu 

Internetové stránky 

Nezapomínejte pravidelně navštěvovat naše internetové 
stránky, kde stále naleznete aktuální informace o dění 
v našem oddíle. Navíc v sekci kronika jsou k vidění fotky 
z již uplynulých akcí a vy si je můžete kdykoliv 
prohlédnout. A pokud byste měli zájem, můžete napsat 
do kroniky i svůj vlastní zápis z dané akce. Je to zcela 
jednoduché! Stačí po akci napsat pár vět o tom, co jsme 
během ní prožili, kde jsme byli, co jsme si třeba zahráli 
a tento text poslat na email: Vojtech.Dlask@seznam.cz 
Váš text bude k akci přidán a samozřejmě vás uvedeme 
jako autory textu. A to nemluvím o tom, že si tím i 
slušně vyděláte…Mustangy se přece hodí, ne? Tak hurá 
do toho!  


