
 

Infostánek 
 

•  

• Připomínáme jedno důležité datum - letní tábor 
oddílu proběhne v termínu: 28.6.-18.7.2014 

 

• Společně s tímto Hlásínkem se vám do ruky 
dostávají velice důležité papíry, které se týkají 
letního tábora. Tyto podklady, prosím, předejde 
svým rodičům, kteří je za vás vyplní. Poté nám je, 
prosím, podle přiložených pokynů začněte nosit 
na schůzky, a to co možná nejdříve! Nejpozději 
však do schůzky 4. 6. 2014.  

• Upozorňujeme, že jsme pro letošní rok změnili 
číslo účtu, na který je nutné uhradit poplatek za 
tábor. Více se dočtete v přiložených dokumentech 
týkající se tábora.  

 

• Na konci května nás čeká super výprava pod 
stany. Více informací se včas dozvíte, ale už teď si 
na termín 23. - 25. 5. 2014 rozhodně nic 
neplánujte a vyrazte společně s námi strávit 
hezký víkend do přírody! 

 

• Velice důležitá informace se týká vašich krojů – 
Ti, kteří už mají splněnou přijímací a 
nováčkovskou zkoušku mají právo nosit na 
táborových nástupech kroj. Pokud někomu z vás 
na kroji cokoliv chybí, nebo ho dokonce ještě 
nemá, obraťte se co nejdříve na Zipa, Klíšťáka či 
Bobra. 

• Věnujte pozornost soutěži v tomto čísle Hlásínku 
- můžete vyhrát VIP kartičku ☺  

 

Schůzka pro rodiče 
Každým rokem pořádáme předtáborovou schůzku pro 
rodiče, na které se snažíme poskytnout maximum 
informací k našemu táboru, ale i k samotnému chodu 
oddílu. Letošní schůzka pro rodiče se uskuteční po 
naší klasické oddílové schůzce ve středu 4. 6. 2014 od 
19:00 v klubovně v Hanychově. O účast prosíme 
především rodiče nováčků, kteří s námi ještě na táboře 
nebyli. Avšak i ostatní jsou samozřejmě srdečně zváni.  

Těšíme se na vás! 
 

VIP AKCE 
Ještě jsme ani nevstřebali všechny nové poznatky, 
které jsme načerpali v IQlandii, a už je tady další VIP 
akce! A že není jen tak ledajaká – to vám můžu slíbit! 
VIP akce se uskuteční již příští sobotu, a to 
17. 5. 2014, takže ještě máte možnost si na jedné 
schůzce vydražit VIP kartičku, pokud ji ještě nemáte. 
Nemusím určitě zdůrazňovat, že VIP akce je možné se 
zúčastnit pouze s VIP kartičkou! A pokud byste se 
náhodou z nějakého důvodu nemohli zúčastnit a máte 
u sebe doposud nevyužitou VIP kartičku, nemusíte mít 
strach, že byste jí už nezužitkovali! I příští rok budeme 
takovéto speciální akce pořádat a kartičku můžete 
klidně využít na jedné z nich – jejich platnost je 
neomezená ☺  

Budeme se na vás v sobotu těšit! 

Kdo si v dubnu zaslouží  
hodně mustangů za... 

 

 

 

 

 

I tento měsíc máme tu čest vyhlásit mnoho z vás, kteří jste splnili podmínky pro přiznání jednorázové odměny za 
perfektní docházku. Velice nás těší, že vás bylo v dubnu tolik – jen tak dále pánové! Nejen, že se vám Mustangy 
jen pohrnou, ale také nám tím dáváte najevo, že vás to v oddíle baví! Takže, ať to neprodlužujeme… 

Se 100% docházkou získává 30 Mustangů  

Jenda a Tomáš 
A nyní přichází na řadu ti, kteří měli za duben pouze 1 absenci! 10 Mustangů právem odnáší: 
Marvin, Bizon, Soptík, Shrek, Smíšek, Pepa, Majkl, Gepard, Grizzly, Piškot, Orel, Ondra 4 

Všem výhercům srdečně blahopřejeme! 

 

 

 
Nebyl by to správný Hlásínek, kdybyste na zadní straně nenašli nějakou pořádnou soutěž o zajímavé ceny. A že 

je tentokrát ve hře skutečně lákavá věc! Tři nejlepší z vás totiž získají VIP kartičku!!! Představte si, že když 
vynaložíte trochu úsilí a odevzdáte papírek se svou odpovědí, tak můžete snadno přijít k cenné kartičce, která 

vám bude platit i příští rok, a se kterou se dostanete na kteroukoliv VIP akci! Tak s chutí do toho!  

Na kterékoliv akci (do schůzky 28.5.2014) odevzdejte podepsaný papírek s odpovědí na následující otázku: 

Kolik Mustangů získají dohromady obě družiny v měsíci květnu?  
Drobnou nápovědou vám může být tento nebo starší Hlásínky, které naleznete buď schované u sebe doma, nebo 

na našich internetových stránkách www.27skauti.cz. Tři nejpřesnější tipy oceníme VIP kartičkou!!! 

Přeji vám šťastný tip a hodně úspěchu v soutěži! Jde o VIP kartičky, na to nezapomeňte! AHÓJ ☺☺☺☺ 


