
 

 
 
 
 
 

• Prázdniny jsou sice ještě daleko, ale již teď 
oznamujeme, že náš letní tábor proběhne 
v termínu: 4.-24.7.2015 

 

• Tradiční Velikonoční výprava proběhne 
v termínu 3.-5.4.2015 a sejdeme se na ní se 
všemi oddíly našeho střediska. Stejně tak jako 
minulý rok výpravu o jeden den zkrátíme, 
abyste mohli Velikonoční pondělí trávit 
s rodinou. Využijte proto této suprové 
příležitosti – zúčastnit se parádní výpravy, na 
které budete mít možnost najednou vyšlehat 
desítky holek a zároveň si Velikonoce užít 
v kruhu rodinném. 

• Chtěli bychom tímto všem poděkovat za 
spolupráci při odevzdávání registračních 
poplatků za rok 2015. 

• Využívejte své kartičky výhod, které si dražíte 
na schůzkách. Mají omezenou platnost, tak ať 
o ně zbytečně nepřijdete!  

• V únoru máme naplánovanou výpravu na lyže. 
Během této výpravy budeme rozděleni na dvě 
skupiny – sjezdaři a běžkaři. Prozatím s touto 
variantou (vzhledem k počasí) počítáme.  
Je však možné, že se do té doby sněhové 
podmínky změní – v takovém případě budeme 
mít připravený alternativní program.  

 

Vyhodnocení lednové soutěže 
Lednová soutěž, která se nesla v duchu Vánoc, je již za 
námi a my známe její úspěšné řešitele. Úkol byl opravdu 
prostý – stačilo napsat do knihy návštěv na našich 
oddílových stránkách www.27skauti.cz příspěvek, který se 
jakkoliv týkal Vánoc. Jak jednoduché, že?  

 

Máme tu však pouze dva borce, kteří si právem zaslouží 
10 Mustangů za lednovou soutěž! Jsou jimi:  

 

Bizon a Vlk 
 

A vy ostatní, kterým 10 Mustangů jen tak proklouzlo mezi 
prsty, to můžete napravit s následující, únorovou, soutěží! 

Únorová soutěž 
Apríl je sice ještě daleko, ale my jsme si už teď pro vás 
připravili takovou trochu žertovnou soutěž. Abyste dosáhli 
na maximální počet 30 Mustangů, budete potřebovat 
pouze lžíci a vidličku. Zdá se vám to divné? Tak čtěte dál! 
 

Kdo bude mít na začátku schůzky 18.2. v ruce lžíci,  
obdrží od nás 15 Mustangů! 

 
Ten, kdo si přinese na schůzku  

25.2. vidličku a na začátku  
schůzky ji položí před sebe,  

dostane dalších 15 Mustangů!  
 

 

     To vypadá na snadný a vtipný výdělek, ne?  
    Tak rychle honem do příborníku!!! 

Novinky v oddíle 
Je možné, že jste si toho prozatím nevšimli, ale v našem 
oddíle se za poslední týdny udály hned tři zásadní věci, o 
kterých byste určitě měli vědět.  
 

Na prvním místě bychom vám chtěli oznámit, že naše řady 
během ledna bohužel opustili Levhart, Vašek, Ondra 3  
a Sebi.  
 

Druhou věcí, které jste si již možná všimli při čtení 
bodování na přední straně, je nové složení družin. 
K tomuto kroku jsme se rozhodli především proto, 
abychom zachovali vyrovnanost družin. Konkrétně jsme 
přesunuli Krtka k Tučňákům a Jendu s Orlem a Smíškem 
k Mlokům. Věříme, že si na novou družinku rychle 
zvyknete. Nutno říci, že momentální podoba družin ještě 
není definitivní a ještě se může změnit. O případných 
změnách budete zavčasu informováni.  
 

Poslední, na co bychom vás rádi upozornili, jsou zcela 
nové oddílové stránky, které jsme pro vás po dlouhé době 
příprav uvedli do provozu. Stránky mají mnoho 
vychytávek, které určitě oceníte – například z nového 
prohlížeče fotografií z kronik budete jistě nadšeni. Fotky 
jsou nejen mnohem větší než dříve, ale jejich prohlížení je 
mnohem pohodlnější. Mrkněte se čas od času na náš web 
a koukněte se na fotografie i několik let staré. Naleznete 
zde i staré Hlásínky či kompletní historii našeho oddílu.  
A když budete mít chuť, nechte nějaký vzkaz v knize 
návštěv (byť třeba jen krátký). Vždyť stačí tak málo – 
napsat do internetového prohlížeče naši webovou adresu a 
hned máte o zábavu postaráno... :-) 
 

Družinové nástěnky 
V minulém čísle Hlásínku jsme vám 
slíbili, že se v tom dalším vyjádříme 
k současnému stavu vašich 
družinových nástěnek. Shodli jsme se 
na tom, že bude nejlepší, když se o 
jejich podobu bude i nadále starat 
vedení. V současné době jsme je 
vyzdobili převážně fotografiemi, na 
kterých jsou většinou pouze členové 
dané družinky. Tento stav bude platit 
do té doby, než se nedohodneme jinak 
s případnými dobrovolníky, kteří by si 
vzali správu nástěnek na starosti.  

Chcete mít splněné cenné  
úkoly ve stezkách?  

Součástí stezek jsou i určité úkoly, jejichž 
splnění je úzce spojeno s užíváním našich 
internetových stránek a Hlásínku, který právě 
čtete. Pokud byste si např. chtěli splnit úkol 
„Napíšu článek do Hlásínku“, není nic 
jednoduššího než napsat článek na zajímavé 
téma a poslat ho Zipovi na emailovou adresu: 
ondrej.petrovsky@email.cz  
 

Dále si můžete třeba splnit „Provedu zápis do 
kroniky“ – stačí (i krátce) napsat, co jsme dělali 
během některé výpravy a tento text poslat opět 
Zipovi. Nejen, že budete mít splněný důležitý 
úkol, ale rovněž se svým příspěvkem „zvěčníte“ 
v některém z Hlásínků či kronice. 


