
 Infostánek 
• Doufejme, že s nadcházejícími zimními měsíci 

přijde i větší sněhová nadílka, než ta 
současná. Náš oddíl sněhu vždy využívá a 
pořádá výpravy na běžky, sjezdovky a 
snowboardy. Tyto výpravy jsou samozřejmě 
vhodné i pro nováčky, protože se skupina vždy 
přizpůsobí jejich tempu a zdatnosti. Pokud 
doma nemáte žádné běžky či sjezdovky a chtěli 
byste se těchto výprav zúčastnit, poproste 
Ježíška, aby vám o Vánocích nějaké nadělil. 

• Tradiční Vánoční výprava letos proběhne 
v termínu 11.-14.12.2014. Vyrazíme na ní již 
ve čtvrtek, takže na páteční den dostanete od 
oddílu do školy omluvenku. Pokud byste však 
v pátek nemohli ve škole chybět, bude pro vás 
připraven i páteční sraz, abyste o výpravu 
nepřišli. Je totiž jedna z těch nejhezčích v roce!  

 

• S velkým předstihem vám již můžeme sdělit, 
že letní tábor oddílu se bude konat opět na 
louce ve Vápně, a to v termínu 4.-24.7.2015. 

 

• V lednu nás všechny čeká jedna velmi důležitá 
věc, kterou jsou členské příspěvky. Více se o 
nich dočtete v jednom z článků na této straně 
Hlásínku.  

• Náš oddíl má stále zájem o nové členy. Pokud 
máte ve svém okolí kamaráda, který by se 
chtěl přidat mezi nás, neváhejte ho přivést!  

Registrační poplatky 2015 
Během ledna budeme všichni muset 

splnit jeden veliký úkol. Jedná se o  

zaplacení členských příspěvků na rok 

2015, které se platí vždy jednorázově  

jednou ročně. Vybrané finance se následně poměrně 

dělí mezi naše středisko a nadřazené instituce Junáka. 

Za naší poměrnou část hradíme nutné výdaje spojené s 

fungováním oddílu (nájem, materiál, vybavení a mnoho 

dalšího). Pro rok 2015 je výše členského příspěvku 

stanovena na 550 Kč. Pokud však máte přímo v našem 

oddílu nebo v některém z dalších oddílu  našeho 

střediska jednoho sourozence, pak každý z nich zaplatí 

500 Kč. V případě dvou a více sourozenců je cena 

stanovena na 450 Kč za každého z nich. Rádi bychom 

vás tímto požádali, abyste členské příspěvky uhradili  

do konce ledna 2015. Lze je však zaplatit již v prosinci.  
Možnosti uhrazení Vám nabízíme dvě: 
  
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 

 
 

2) Hotově na jedné z prosincových či lednových schůzek. 

 V tomto případě stačí přinést peníze na některou ze 

schůzek a předat je ideálně přímo Zipovi (nebo 

někomu dalšímu z vedení). Hned poté rovněž 

dostanete potvrzení o převzetí peněz.  
 

Při volbě formy placení, prosím, preferujte převod na 
bankovní účet, který z praktického hlediska považujeme 

za nejlepší a nejjednodušší. Předem velice děkujeme. 

Jelikož se jedná o transparentní účet, lze jeho stav a 

pohyby sledovat i na internetu.  
 

Předem moc děkujeme za spolupráci s touto poněkud 
méně příjemnou, avšak důležitou a potřebnou 

záležitostí. 

Vyhodnocení listopadové soutěže 
 

Jak už jste se mohli dozvědět v bodování, listopad 
byl velmi štědrým měsícem, co se Mustangů týče. 
A jinak tomu nebylo ani v případě soutěže, ve 
které jste mohli získat krásných 15 Mustangů! 
Slíbil jsem je každému, kdo do 30.11.2014 napíše 
do knihy návštěv na našich webových stránkách 
www.27skauti.cz jakýkoliv smysluplný vzkaz!  

 

S VELKOU radostí vám oznamuji, že 
soutěže se úspěšně zúčastnili:  

 
 

Tomáš, Gepard, Šmuel, Vlk, 
Marvin, Jenda, Grizzly a Orel 

 

Náleží vám 15 Mustangů, které obdržíte 
na jedné z oddílových schůzek! Gratuluji! 

  

Družinové nástěnky 
Jak jistě víte, obě oddílové družinky mají 
v klubovně také svou nástěnku. Před časem 
jste dokonce měli možnost se o ně sami 
starat. Od toho jsme však postupem času 
upustili. Proto je jejich podoba v současné 
době tak trochu neměnná.  
 

Těší nás však, že někteří z vás během roku 
projevili zájem, se o ně znovu začít starat. 
Vedení se tedy rozhodlo, že můžete jejich 
obsah změnit do schůzky 17.12.2014  
Pokud bude jejich výzdoba kvalitní, necháme 
vám jejich správu i nadále.  
Moc se těšíme na realizaci vašich nápadů! 

Zimní prosincová soutěž 
I na závěr roku jsme si pro vás připravili pěknou soutěž, 
ve které si budete moci vydělat nějaký Mustang navíc! 
Jelikož k prosinci neodmyslitelně patří Vánoce, bude 
téma soutěže s nimi úzce souviset. Dále budete muset 
projevit určitou dávku kreativity a manuální zručnosti.  
 

Vaším úkolem bude do schůzky 17.12.2014 vyrobit a 
přinést jakoukoliv vánoční ozdobu či dekoraci. 
Můžete k tomu využít veškerý materiál, který vás 
napadne – od papíru, špejlí, sirek až třeba po kaštany. 
Necháme to opravdu zcela jen na vás! Důležité také je, 
že si vašimi výtvory vyzdobíme poslední prosincovou 
oddílovou schůzku! A abych nezapomněl – za opravdu 
zdařilý výtvor si můžete odnést až 50 MUSTANGŮ!!! 

Tak s chutí do toho a půl ozdoby je hotovo! :-) 
 

Pohodově strávené Vánoce v kruhu 

rodinném, bohatého Ježíška a hodně 

štěstí v novém roce 2015 vám přejí  

všichni vedoucí a roveři… 
 

27. oddílu skautů  


