
Na stránkách našeho     

oddílu ww.27skauti.cz, 
klikněte v levém sloupci 
na ikonu "Registrace". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

• Určitě jste si již termín letního tábora 
zaznamenali, ovšem jeho kontrola není 
vůbec od věci – proto připomínáme, že 
letní tábor oddílu proběhne v termínu  
4.-24.7.2015. 

 

• Pomalu se nám blíží Velikonoce a s nimi 
je již tradičně spojená celostředisková 
vícedenní výprava, na které se potkáte se 
všemi oddíly našeho střediska. Stejně 
jako v loňském roce pojedeme do chaty 
nedaleko Obřího Sudu. Termín výpravy je 
stanoven na 3.-5.4.2015.  

 

• S nadcházejícím obdobím jara je spojena 
možnost, nechat své děti očkovat proti 
klíšťové encefalitidě. Cíle našich výprav a 
především našeho letního tábora směřují 
do lesů a luk, kde se klíšťata, bohužel, 
vyskytují. A jednou z účinných obraných 
postupů proti těmto parazitům je právě 
očkování.   

Žertovná soutěž 

Jistě si vzpomínáte na trochu netradiční začátky dvou únorových 
schůzek, během kterých měli někteří z vás před sebou vidličku 
nebo lžíci v ruce. Ti, kteří tak učinili, si právem odnesli zajímavé 
Mustangové ohodnocení! Byla to totiž únorová soutěž, kterou jsme 
tentokrát pojali trochu „srandovně“.  
Ta březnová už bude trochu náročnější,  
avšak o to více oceněná! Navíc budete mít 
k dispozici návod, který naleznete na této 
straně Hlásínku. To přeci určitě hravě zvládnete! Stačí vám pouze 
dobře přečíst návod, chvilka volného času a přístup k internetu!  

Březnová soutěž 
Dobře si prohlédněte symbol v pravém rohu... 
Ten vám totiž může v březnu zajistit 50 Mustangů!!! 
Stačí málo a tento balík Mustangů může být váš a pak už není nic 
jednoduššího než tuto sumu utratit třeba za VIP kartičku. :-)  
Možná jste si všimli, že u některých příspěvků v knize návštěv na 
našich internetových stránkách je rovněž červené „R“ v červeném 
kroužku. Komu se podaří do 29.3.2015 přidat do naší knihy 
návštěv jakýkoliv příspěvek se svou přezdívkou a tímto symbolem, 
získává 50 Mustangů!!! A ptáte se, jak na to? Úplně jednoduše!!! 
 

Stačí se si důkladně přečíst návod, který naleznete níže, otevřít si 
naše stránky www.27skauti.cz a pustit se do toho! 

 

Vyplňte formulář, který se vám otevře. Nezapomeňte vyplnit 
také jméno, příjmení a vaši emailovou adresu.  

 

   Po odeslání formuláře vám na emailovou adresu přijde potvrzovací e-mail 

Email bude vypadat 
stejně jako na tomto 

obrázku. Otevřete ho a 
klikněte na odkaz.  

Tím se váš účet aktivuje. 

Nyní se můžete na našem oddílovém webu 
přihlásit s vámi zvolenými údaji. 

Na nejbližší akci požádejte Králíka, aby váš 

nově vytvořený účet propojil s vaší osobou.  

Jakmile Králík propojí Váš účet, můžete po přihlášení přidávat příspěvky do knihy návštěv s červeným 


