
Něco pro rádce a podrádce! 
 

Někteří z vás se přihlásili na rádcovský kurz „Žirafa“ 
v termínu 30.1-2.2.2014 v Hostinném. Garantujeme 
vám, že nebudete litovat, jelikož se jedná o kvalitně 
připravenou akci, která vás určitě bude bavit. Všechny 
podrobné informace naleznete na internetových 
stránkách akce: http://zirafakrkonose.skautin.cz/ 
Pravidelně také navštěvujte své emailové schránky, 
kam Vám budeme zasílat aktuální informace týkající 
se kurzu. Právě teď v nich jeden nový email naleznete, 
tak si ho, prosím, přečtěte a nezapomeňte odeslat 
krátkou odpověď. Přejeme vám kvalitní zábavu, hodně 
nových zážitků a kamarádů!  

 Infostánek 
• Důležitým lednovým tématem jsou členské 

příspěvky, o nichž se více dočtete ve vedlejším 
sloupečku. Věnujte mu, prosím, zvýšenou 
pozornost!  

 

• Počasí nám bohužel prozatím moc nepřeje a po 
sněhu zatím ani památky. Naše výpravy, které jsou 
naplánovány na běžky, sjezdovky či boby, jsou tak 
prozatím poněkud „ohroženy“. Pokud by nakonec 
sněhová nadílka nepřišla, budeme mít na výpravy 
v záloze náhradní program. Sledujte tak prosím 
aktuality na webových stránkách a emailech, které 
zasíláme. Všechny potřebné informace obdržíte 
samozřejmě také na schůzkách.  

 

• V březnu nás čeká skvělá jarní výprava, která 
proběhne v termínu 10.-14.3.2014 a strávíme ji 
společně s holkama z našeho střediska. Tento rok 
vyrazíme na jiné místo, než jsme byli doposud 
zvyklí – a to do skautské základy v Hostinném, 
která nám bude poskytovat veškerý luxus. Zapište 
si proto do vašich oddílových kalendářů termín 
výpravy a vyrazte s námi! 

 

• Na jaře a v létě pořádáme většinu akcí v přírodě. 
Právě v těchto obdobích se hojně vyskytují klíšťata, 
proti kterým je dobré se nechat očkovat. Zima je 
pro tuto záležitost přímo ideální.  

 

• Tradiční celostředisková velikonoční výprava 
proběhne v termínu 18.-21.4.2014 

 

  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 instituce 
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 či více sourozenců pak 450 Kč). 
 

Způsoby uhrazení Vám nabízíme dva: 
  

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 

 

Jelikož se jedná o transparentní účet, lze jeho stav a 
pohyby sledovat i na internetu pod odkazem:   

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-
transparent.cgi?ID_ucet=2900508650 

 
2) Hotově na jedné z lednových schůzek 
 

Při volbě formy placení, prosím, preferujte převod na účet, 
který považujeme z hlediska praktičnosti za nejlepší a 
nejjednodušší. Děkujeme!  
 

Členské příspěvky, prosím, uhraďte  
do konce ledna 2014. 

 

Předem velice děkujeme! 

100 Mustangů na ruku? Cože??? 
Ano, přesně to se již brzy může stát skutečností…stačí si 
vzít do ruky zářijové číslo Hlásínku a číst… 
 

To by bylo, abychom na nový školní rok nevymysleli 
nějakou soutěž, která by nás motivovala k dobrým 
studijním výsledkům a píli! Berte tedy na vědomí, že 
ten z vás, kdo na 1. únorovou schůzku přinese výpis z 
pololetního vysvědčení a bude mít VYZNAMENÁNÍ, 
tomu od nás bude na ruku vyplaceno rovných 100 
MUSTANGŮ, bude na schůzce veřejně pochválen a 
bude se moci pyšnit tím, že je velkým vzorem nás 
všech ostatních, kteří tak pěkných výsledků za půl 

roku nedosáhli. 
 

Pár měsíců uteklo jako voda a před vámi stojí poslední 
testy, kterými si ještě můžete vylepšit své známky, které 
dostanete na vysvědčení. Vyznamenání sice není 
jednoduchý úkol, ale s trochou píle a snahy na něj všichni 
jistě dosáhnete. Nejen, že se vám za něj dostane dobrého 
pocitu a uznání, ale také 100 Mustangů!!! A to přeci za tu 
snahu stojí, no ne? Tak ať se na první únorové schůzce 
sejde co nejvíce takových vysvědčení! 
  

Co prozradilo bodování? 
 

První půlka našeho „skautského“ roku je za námi a 
s ním i několik měsíců společných aktivit, za které 
jste byli dle zásluh odměňováni a vaše výsledky 
zaznamenávány do bodovacích tabulek na přední 
straně. Pojďme si tedy udělat takové malé 
zhodnocení toho, jak si v bodování vedete ☺  
Čím jiným začít, než pochvalou pro největšího borce 
Jendu, který již 2. měsíc za sebou drží 1. místo 
v bodovací tabulce. Stejný obdiv však patří i 
Gepardovi se Smíškem, kteří jsou jen v těsném 
závěsu za Jendou.  
Trochu větší odstup od vedoucí trojice má Piškot 
s Grizzlym, kteří se v prosincovém bodování dělí o 4. 
a 5. místo. Když se budete, kluci, trochu více snažit, 
určitě dokážete zaútočit na přední příčky. Ale pozor! 
Na paty vám dýchá Bizon! Rád bych také tímto 
pochválil nováčka Vaška, který se do našich akcí 
pustil s opravdovým zápalem a v prosinci získal 
jeden z nejvyšších počtů Mustangů! Jen tak dál! 
 

Žák prospěl 

s  
VYZNAMENÁNÍM 

Hodně úspěchů v roce 2014 
vám přejí všichni roveři a vedení… 

27. oddílu skautů 


