
 
Oddílový  

 
 

 
 

profil plný super videí 
 

Všichni již určitě víte, že náš oddíl má své vlastní internetové 
stránky, na kterých naleznete, vedle mnoha užitečných 
informací, také fotky z našich akcí či knihu návštěv, kam 

můžete kdykoliv napsat své dojmy či zážitky.  
Ovšem to, že máme také svůj profil na známém serveru 

YouTube, to už ví málokdo! ☺ 
 

Jsou na něm nahrána všemožná videa, která jsme natočili na 
našich oddílových akcích, a u většiny z nich se fakt pobavíte! 
Jednou jezdíme na bobech, pak zase na tobogánu, předvádíme 
mluvenou i pantomimickou scénku nebo prezentujeme všemožné 
výtvory. Takže, až budete mít chvilku volna u počítače, zadejte 
do internetového prohlížeče… 

www.youtube.com/27skauti 
 

…a užijte si pořádnou legraci! 
 

Mám tu však ještě nabídku pro ty, kteří by si vedle zábavy chtěli 
vydělat i nějaké Mustangy navíc!  

 

Kdo do konce dubna odevzdá na jakékoliv schůzce 
podepsaný lísteček, na kterém bude počet videí z výpravy 

na boby 1.2.2014, dostane odměnu 15 Mustangů! 

 
 

VIP AKCI 
 

Opět je tady to, na co jistě všichni netrpělivě čekáte – informace 
k další z řady VIP akcí, které jsme si připravili pro držitele VIP 
kartičky. Tato VIP akce totiž nebude ledajaká! Nejen, že trvá 2 
dny, ale také na ní zažijete něco, na co jistě dlouho 
nezapomenete! Proto neváhejte ani chvíli a v pátek přijďte, 
nebudete litovat! Více informací o akci naleznete na lístečku, 
který jste obdrželi na schůzce, nebo na našich webových stránkách. 

Infostánek 
 

 

• Již za 3 měsíce spolu vyrazíme na tu 
nejlepší akci, kterou zakončujeme náš 
„skautský rok“ – letní tábor! Doufáme, 
že se ho budete moci všichni zúčastnit, 
protože jedině tak si tábor maximálně 
užijeme! Poznamenejte si tedy termín 
našeho tábora: 28.6. – 18.7.2014. 

 

• Poctivě choďte na naše oddílové akce a 
Mustangy se vám jen pohrnou! Za 
100% docházku v měsíci získáte 
odměnu 30 Mustangů. Pokud jednou 
zameškáte, obdržíte 10 Mustangů. 
Vyhlášení výsledků za měsíc březen 
naleznete o několik řádků níže!  
 

 Všem výhercům srdečně blahopřejeme! 
 

 

 

Velikonoční výprava 
18.-20.4.2014 

 

Již za 14 dní nás čeká další výprava, na 

které byste opravdu neměli chybět. Přišli 

byste totiž o pořádnou porci zábavy, kterou 

tato již tradiční celostředisková akce nabízí. 

Letos vyrazíme do Lázní Libverda, kde na 

nás přímo pod Obřím sudem čeká hezká 

chata, ve které strávíme 3 fajnové dny. 

Čeká na vás zajímavý program, který je 

zakončen nedělním koledováním! Takže, 

kluci, pořádnou pomlázku s sebou!  

Těšíme se na vás  
 

AHÓJ NA VELIKONOCÍCH! 
  

Dubnová výhry 
 

Zajímavé  soutěž 
 
Snad jste si nemysleli, že bychom na vás tento měsíc zapomněli 
s nějakou zábavnou soutěží. To se samozřejmě nestane, a tak 
máte i v dubnu možnost přidat do vaší pomyslné peněženky další 
Mustangy navíc. A úkol to nebude nijak složitý!  
 

Jistě jste zaznamenali, že poslední dobou jsou venkovní teploty 
opravdu jako na houpačce – jednou dole, jednou nahoře. Vsadím 
se, že si často v duchu říkáte: „Kolik může být asi stupňů?“ Tak 
proč si na toto téma trochu nezasoutěžit? 
 

Zkuste si tipnout, kolik bude stupňů na schůzce 30.4.2014! 
Ke svému tipu rovněž uveďte, kolik Mustangů na svůj tip sázíte. 
 

Své tipy odevzdávejte na podepsaném papírku komukoliv z vedení 
a roverů a to na kterékoliv akci. Pokud se bude váš tip lišit o 1 
stupeň, získáte trojnásobek vkladu. Spletete-li se až o 4 stupně, 
obdržíte dvojnásobek vsazené částky. Vyšší tolerance již není 
možná. Takže tipujte a sázejte jako o život! Jde o Mustangy! ☺  

Rozdáváme Mustangy  
!PLNÝMI HRSTMI! 

Ale jen těm, kteří si to zaslouží ☺☺☺☺  
 

Také v březnu jste měli možnost, ulovit si 
nějaké Mustangy navíc a to vcelku 
nenáročnou formou – být na všech našich 
akcích nebo chybět pouze na jedné.  

A komu se to povedlo? 
 

100% docházka = 30 Mustangů pro:  
 

Bizona, Soptíka, Majkla, Geparda, 
Grizzlyho, Piškota, Vaška a Ondru 3 

 
1 absence znamená 10 Mustangů pro:  

 

Marvina, Jendu, Smíška, Pepu, Orla, 
Ondru 2, Tomáše 2, Levharta a Marka 

 

GRATULUJEME! 


