
Toužíte po dalším dárku? 
Oddíl si pro vás jeden nachystal :-) 

 

Také máte pocit, že by se hodil  
ještě jeden vánoční dárek navíc?  
A nevadilo by vám, kdybyste ho  
nenašli pod vánočním stromkem, 
ale na internetových stránkách  
našeho oddílu? Tak rychle zapněte  
počítač, nacvakejte do prohlížeče www.27skauti.cz 
a v sekci kronika si „rozbalte“ oddílový dárek. 
Jedná se o výběr těch nejlepších fotografií za celý 
uplynulý rok. Není nic lepšího, než si vyhradit 
dostatek času a všechny fotografie si prohlédnout 
a zavzpomínat na uplynulý rok. Zcela určitě 
všichni dospějete ke stejnému názoru – byl prostě 
úžasný! Navštívili jsme mnoho zajímavých míst, 
hráli bezpočet různých her, strávili jsme spolu 
mnoho a mnoho dní v různých koutech naší 
krásné země! 
Nyní můžeme jen doufat, že toho v roce 2015 
zažijeme ještě mnohem více! Už teď vám můžeme 
slíbit, že stejný dárek jako letos, na internetových 
stránkách naleznete i příští Vánoce!  
 

Teď rychle sednout k počítači, otevřít kroniku 
a nechat se unášet vzpomínkami na rok 2014! 

 

Infostánek 
• Důležitým lednovým tématem jsou členské 

příspěvky, o nichž se více dočtete ve vedlejším 
sloupečku. Dobře si ho pročtěte!  

 
 

• V únoru nás čeká skvělá jarní výprava, která 
proběhne v termínu 1.-6. 2. 2015. Letos se vydáme 
do skautské základny v Hradci Králové, která nám 
bude poskytovat veškerý luxus. Zapište si proto do 
vašich oddílových kalendářů termín výpravy a 
vyrazte s námi! 

 

• Na jaře a v létě pořádáme většinu akcí v přírodě. 
Právě v těchto obdobích se hojně vyskytují klíšťata, 
proti kterým je dobré se nechat očkovat. Zima je 
pro tuto záležitost přímo ideální.  

 

• Tradiční celostředisková velikonoční výprava 
proběhne v termínu 3.-5.4.2015 

 

• Letní tábor našeho oddílu proběhne v termínu  
4.-24.7.2015.  

 

• Na internetových stránkách našeho oddílu je již 
k dispozici seznam akcí na jaro 2015. 

 

• Zima nám konečně ukázala svou pravou tvář a tak 
snad letos konečně vyrazíme na běžky, sjezdovky a 
boby. Pokud by se však počasí změnilo, budeme 
mít připravený záložní program.  

 

  Členské 

    příspěvky 2015 
Během ledna nás čeká jeden veliký úkol – zaplatit členské 
příspěvky. Jedná se o roční jednorázový příspěvek, který se 
poměrně dělí mezi naše středisko a nadřazené instituce 
Junáka. Za tuto část pak hradíme nutné výdaje spojené 
s naším fungováním (nájem, materiál atd.) Pro rok 2015 
jsou členské příspěvky stanoveny na 550 Kč. Pokud máte 
v našem středisku jednoho sourozence, pak každý z nich 
platí 500 Kč (v případě dvou či více sourozenců pak 450 Kč). 
 

Způsoby uhrazení Vám nabízíme dva: 
  
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 

 

Jelikož se jedná o transparentní účet, lze jeho stav a 
pohyby sledovat i na internetu pod odkazem:   

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-
transparent.cgi?ID_ucet=2900508650 
 

2) Hotově na jedné z lednových schůzek 
 

Při volbě formy placení prosím preferujte převod na účet, 
který považujeme z hlediska praktičnosti za nejlepší a 
nejjednodušší. Děkujeme!  
 

Členské příspěvky prosím uhraďte  
do konce ledna 2015. 

 

Předem velice děkujeme! 

Lednová soutěž  
Mustangů není nikdy dost, to je přece obecně známá věc. 
Párkrát si vydražíte kartičku na schůzce, někdy dáte pár 
Mustangů při programu, občas vsadíte na soutěžní 
otázku během výpravy a všechny vaše úspory jsou rázem 
pryč. Soutěž, ve které si můžete opravdu snadno vydělat 
pár Mustangů navíc, přijde skutečně vhod. A přesně 
takovou soutěž jsme si pro vás v lednu připravili. Ve 
vedlejším článku se můžete dočíst o dárku, který si pro 
vás oddíl připravil. Naleznete ho v sekci kronika na 
našich internetových stránkách. A když už na nich 
budete, můžete si velice snadno vydělat Mustangy! Stačí 
jen, abyste klikli na Knihu návštěv a napsali sem 
příspěvek, který se bude týkat Vánoc. Můžete se zmínit 
třeba o tom, co jste dostali pod stromeček, jak jste 
Vánoce prožili, co jste dělali, koho jste navštívili, jak vám 
chutnala štědrovečerní večeře... No zkrátka sem můžete 
napsat opravdu cokoliv, co se týká vánočních svátků!  

Za příspěvek obdržíte hezkých 10 Mustangů! 

Družinové nástěnky 

V polovině listopadu jsme vyšli vstříc přání 
některých z vás a dostali jste možnost změnit 
současnou, poněkud zastaralou, výzdobu 
družinových nástěnek. Bohužel se na nich do této 
chvíle nic nezměnilo, což nás velice mrzí!  Vedení 
se tedy z tohoto důvodu rozhodlo, že prozatím 
vám tuto možnost odejme a v únorovém Hlásínku 
se dozvíte, co se nimi bude dít nadále. 

Hodně úspěchů v roce 2015 
vám přejí všichni roveři a vedení… 

27. oddílu skautů 

Splňte si úkol do stezek – napište do Hlásínku! 
Možná o tom ani nevíte, ale v prvním stupni našich 
stezek je úkol „Napíšu článek do Hlásínku“. Pokud 
byste si tento úkol chtěli splnit, rádi vám vyjdeme 
vstříc! Stačí, když napíšete krátký text na určité téma 
– tím může být např. to, jak jste měli o vánočních 
prázdninách nebo třeba co jste dostali pod stromeček. 
Tento text pak stačí poslat Zipovi na email: 
ondrej.petrovsky@email.cz. Váš článek bude posouzen 
a pokud se nám bude líbit, nejen, že ho otiskneme 
v následujícím Hlásínku, ale také si tím splníte jeden 

z náročnějších úkolů ve stezkách!  


