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• Prázdniny jsou sice ještě daleko, ale již teď 

oznamujeme, že náš tábor proběhne 
v termínu: 28.6.-18.7.2014 
 

• V březnu nás čeká suprová jarní výprava, 
která proběhne v termínu 10.-14.3.2014. 
Stejně jako v předchozích letech ji strávíme 
společně s holkama z našeho střediska. Ovšem 
letos nepojedeme do naší staré známé chaty 
v Harrachově, ale navštívíme skautskou 
základnu v Hostinném. Ta nám bude po celou 
dobu výpravy poskytovat skvělé zázemí 
s veškerým luxusem. Zapište si proto do vašich 
oddílových kalendářů termín výpravy a vyrazte 
s námi! 
 

• Tradiční celostředisková velikonoční výprava 
proběhne v termínu 18.-20.4.2014. Oproti 
minulým rokům jsme se rozhodli výpravu o 
jeden den zkrátit, abyste mohli Velikonoční 
pondělí trávit s rodinou. Využijte proto této 
suprové příležitosti – zúčastnit se parádní 
výpravy, na které budete mít možnost 
najednou vyšlehat desítky holek a zároveň si 
Velikonoce užít v kruhu rodinném. 

 

Soutěž na únor 
aneb  

„Kdo nefandí, nemá Mustangy“ 
 
Ve světě se schyluje k velké sportovní události – již za dva dny začínají Zimní olympijské hry 2014! Zcela 
určitě jste o nich již slyšeli v televizi, radiu či od kamarádů. I naše malá země bude mít na olympijských 
hrách své sportovce, kteří budou s vypětím všech sil bojovat se svými soupeři o cenné medaile. Bylo by 
přece super, kdyby právě naši sportovci dosáhli vysokého počtu medailí…ale to je prozatím bohužel ve 
hvězdách. Ledaže bychom zkusili odhadnout, kolik medailí naši sportovci z olympijských her přivezou??? A 
proč z toho rovnou neudělat únorovou soutěž? ☺  
 

Napište do středy 12.2.2014 (pozor, máte na to pouze 7 dní) do knihy návštěv počet medailí, které česká 
skupina z olympijských her přiveze. Pokud bude váš tip správný, obdržíte 40 Mustangů. Pokud se bude tip 
lišit o jednu medaili, obdržíte 20 Mustangů!   

Ahój! 

Jedno vyznamenání a konec? 
Ale kdepak… 

 

Jistě většina z vás zaregistrovala jednu 
z největších soutěží tohoto roku, ve které jde o 
rovných 100 Mustangů! Dostane je každý, kdo 
přinese na první únorovou schůzku pololetní 
vysvědčení s vyznamenáním! Všem, kterým se 
povedlo tohoto chvályhodného cíle dosáhnout, 
velice gratulujeme a odměna ve výši 100 
Mustangů vás nemine. ☺ 
 

Mohlo se však stát, že někomu vyznamenání 
uteklo jen o vlásek…nevěšte hlavu! Před vámi 
je ještě jedno pololetí, ve kterém malé 
klopýtnutí jistě hravě doženete! Vyhlašujeme 
totiž 2. kolo soutěže o vysvědčení 
s vyznamenáním! Stačí se v druhém pololetí 
snažit a 100 Mustangů na konci školního 
roku vás opět nemine. Tak s chutí do toho!  

100% docházka = odměna! 
 

Pozor, pozor! Je tu jedinečná šance pro ty, kteří si chtějí 
užít akcí našeho oddílu a ještě na nich vydělat pořádný 

balík Mustangů! 
 

        Chcete vědět víc? Čtěte dál! 
 

Náš oddíl pořádá každý měsíc mnoho různých akcí, 
kterých se jistě všichni rádi účastníte – někteří častěji, jiní 
méně. Pokud se ovšem ohlédneme na již uplynulé měsíce 
našeho „skautského roku“, zjistíme, že se někteří z vás 
mohou pyšnit 100% docházkou – tedy účastí na všech 
akcích v daném měsíci. A někteří dokonce opakovaně! Je 
to pro nás velká pocta, jelikož nejen vaše účast na akcích 
nám dává najevo, že vás oddíl baví. Ovšem, aby vaše 
motivace byla ještě o něco vyšší, rozhodli jsme se vyplatit 
za každý měsíc až do tábora 30 Mustangů každému, kdo 
bude mít v daném měsíci 100% docházku! Pokud se 
budete opravdu snažit, můžete být do tábora bohatší o 150 
Mustangů. A navíc budou vaše úspěchy zveřejněny na 
zadní straně Hlásínku!  
 

Víme však, že není vždy jednoduché se každé akce 
zúčastnit - ať už kvůli povinnostem ve škole, nemoci či 
jiným okolnostem, které zkrátka člověk nemůže ovlivnit. 
Pokud taková situace nastane, nezoufejte, jelikož další 
příležitost k naplnění 100% docházky budete mít hned 
další měsíc ☺  
  
S dobrou docházkou na naše akce rovněž souvisí i dva 
úkoly ve stezkách v 1. a 2. stupni. Většina z vás již splnila 
podmínky pro podpis těchto úkolů – jmenovitý seznam 
bude vyvěšen na schůzce 5.2.2014. Pokud budete na 
seznamu uvedeni, stačí jen předat některému z vedoucích 
či roverů stezku k podpisu daného úkolu.  

 

Tak ať se to v příštím Hlásínku stovkami jen hemží!  

  

 

Držitelé VIP kartiček POZOR! Na jaře budete mít možnost 
využít své vydražené kartičky na třech VIP akcích, které 
jsou pro vás připraveny. Jejich termíny naleznete na 
našich internetových stránkách www.27skauti.cz První 
z nich nás čeká již tento měsíc – a to v sobotu 22.2. Jejich 
zaměření vám nebudeme prozatím prozrazovat, ale 
můžeme vás slíbit, že si z každé z nich odnesete velký 
zážitek! A pokud žádnou VIP kartičku nemáte, nevadí! 
Není nic jednoduššího, než si ji vydražit na konci našich 
středečních schůzek. ☺   


