
 

 

 

 

 

 

 Infostánek 

• Naše řady se v září rozrostly o nové tváře a stále 
máme zájem o další. Pokud byste tedy ve svém 
okolí znali kamaráda, který by měl zájem o náš 
oddíl, neváhejte ho přivést. Mimo to, že mu tím 
otevřete cestu do světa zábavy a poznání, pro sebe 
tím získáte 60 Mustangů!  

• V termínu 24.-28.10.2014 proběhne vícedenní 
podzimní výprava. Vydáme se do skautské 
základny v Nové Pace, která poskytuje veškerý 
komfort. Určitě si udělejte čas! 

• Pravidelně sledujte naše oddílové stránky 
www.27skauti.cz, kde naleznete veškeré aktuality, 
lístečky na nadcházející výpravy, fotky z akcí, 
Hlásínky a mnoho dalšího! 

• V sobotu 11.10.2014 proběhne celostředisková 
akce, které se zúčastní všechny oddíly ze střediska 
– Šíp krále Alexandra. Jedná se o soutěž mezi 
oddíly střediska – o co přesně půjde, si prozatím 
necháme pro sebe ☺ 

Milí nováčci… 

ještě jednou bych vás jménem celého oddílu rád 
přivítal a popřál vám mnoho krásných a 
nezapomenutelných chvil s oddílem. Zcela určitě se 
vám tak do ruky dostala naše přijímací a 
nováčkovská zkouška. Jedná se o seznam základních 
dovedností a znalostí, které by měl každý člen našeho 
oddílu umět. Jelikož ne každý úkol je jednoduchý, 
připravili jsme pro vás průvodce nováčkovskou a 
přijímací zkouškou, kde jsou všechny úkoly pečlivě 
popsány a vysvětleny. Pro zdárné splnění všech úkolů 
by vám měl stačit tento průvodce. Nováčkovskou a 
přijímací zkoušku včetně průvodce prosím noste na 
každou schůzku i výpravu. Ve chvíli, kdy splníte 
přijímací zkoušku, stáváte se právoplatnými členy 
našeho oddílu. Pokud také následně splníte i 
nováčkovskou zkoušku, obdržíte od nás mimo 
gratulace a uznání také mnoho důležitých věcí, které 
budete v oddíle časem potřebovat.  
 

Tak s chutí do toho a hodně úspěchů! 

Podzimní soutěž, 
která voní létem  

Vítáme vás u první soutěže v tomto „skautském 

roce“! I v této soutěži půjde o hromadu Mustangů – 

ty pak můžete využít třeba při dražení výhod během 

schůzek. Výsledky soutěže včetně úspěšných 

řešitelů budou vždy v následujícím Hlásínku. 

Všichni se tak dozví, že právě vy jste si díky účasti 

v soutěži vydělali pěkný balík Mustangů! 

Ačkoliv nám již podzim klepe na dveře, bude se 

říjnová soutěž nést v letním duchu. Její znění je 

velmi jednoduché – stačí, abyste na některou ze 

schůzek či výprav přinesli tu nejhezčí fotografii, 

kterou jste během letošního léta pořídili. Nemusíte 

na ní být přímo vy a také nezáleží na místě, kde 

byla focena. Poslední akcí, na kterou můžete 

nějakou fotografii přinést, je vícedenní podzimní 

výprava do Nové Paky.  

Pokud nám fotografii přinesete, získáváte 

automaticky 10 Mustangů. V případě, že bude 

opravdu zdařilá a umístí se na prvních 3 příčkách, 

získáte mnohem více ☺ 

Budeme se moc těšit na vaše fotografie! 

Tři, dva, jedna, PRODÁNO!  
Dražby výhod na schůzkách pokračují 

I letos pro vás máme připravenou dražbu výhod, která bude opět probíhat na začátku či před koncem každé 
schůzky. Ano, právě teď budete moci utratit těžce vydělané Mustangy za některou z báječných výhod. Na 
každé schůzce se budou dražit čtyři z nich a je jen na vás, za kolik si je formou aukce vydražíte. Výhodu 
dostanete opět v podobě kartičky s omezenou platností a bude jen na vás, kdy ji využijete. Upozorňujeme, že 
VIP kartičky zůstávají v platnosti i z loňského roku! Pokud vám tedy nějaká zbyla z minulého roku, můžete ji 
uplatnit na některé z VIP akcí, které pro vás připravujeme. I letos budou během dražeb platit určitá pravidla:  
1) Během dražby budou mluvit pouze ti, kteří chtějí přihazovat 
2) Přihazuje se vždy po 5 Mustanzích 
3) Dražbu odstartuje vždy vedoucí a sdělí vyvolávací cenu 
4) Pokud kartičku výhody vydražíte, zaplatíte za ní příslušný obnos 

Mustangů a teprve pak ji dostanete 
 

 

Přejeme vám mnoho 
vydražených výhod a ještě 

více radosti z jejich 
využívání ☺☺☺☺ 

Užijte si říjnové akce, dávejte na sebe 
pozor a budu se těšit u dalšího čísla 

HLÁSÍNKU 


