
 

 

 

 

 

 

 

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 
(poté co splní přijímací zkoušku)!  

• Na sobotu 24.10.2015 naplánovalo naše středisko 
velkou akci, na které bychom rádi nakáceli, zpracovali 
a převezli nové tyče, ze kterých stavíme během tábora 
naše tee-pee stany. V souvislosti s touto akcí bychom 
měli velkou prosbu především na rodiče. Více 
informací se dozvíte na této straně Hlásínku.  

• V termínu 28.-31.10.2015 proběhne vícedenní 
oddílová podzimní výprava. Vydáme se do luxusního 
skautského srubu v Jičíně, který poskytuje veškerý 
komfort. Interiér srubu je opravdu krásný a stejně tak 
i jeho okolí s velkým hřištěm, lesem a rozhlednou. 
Mohu vám slíbit, že se bude jednat o perfektní akci, 
kterou si určitě nenechte ujít! Budeme se na vás těšit!  

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

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 používat – 
např. nášivky na kroj, šátek, turbánek, triko či rébl.  
 

Tak s chutí do toho a hodně úspěchů! 

Přichází akce, při které žádná ruka 
nezůstane nevyužita, řetěz motorové pily se 
nezastaví a sekyrky budou mít tolik práce, 

jako ještě nikdy.  
 

Na konci této akce zůstanou… 

Nové tee-pee tyče 
 

Zásoby tee-pee tyčí na našem tábořišti, ze kterých si 
během tábora stavíme stany, se bohužel postupem 
času velmi ztenčily. Za ta léta se jich mnoho 
polámalo, jiné byly vyřazeny kvůli trouchnivění. Bez 
nich bychom si náš tábor nemohli vůbec představit – 
v podstatě tvoří základ našeho třítýdenního bydlení. 
Proto je nutné je čas od času doplňovat, o co se 
snažíme především v průběhu tábora či pracovní 
čety. Tím však nedokážeme doplňovat přirozený 
úbytek. Proto jednou za několik let pořádá naše 
středisko velkou akci, která má za svůj cíl doplnit 
zásoby tee-pee tyčí na dlouhou dobu dopředu.  
 

Kácení nových tee-pee tyčí je naplánováno na sobotu 
24.10. nedaleko Sychrova a už teď je jasné, že 
budeme potřebovat každou ruku. Proto bychom se 
rádi obrátili na vás, rodiče, a poprosili vás o pomoc. 
Kácení bude začínat kolem 9-10h a končit se bude 
přibližně v 18h. Čas příjezdu a odjezdu je však zcela 
dobrovolný. Na místo se dá dojet autem a parkování 
je zajištěno. Podrobné informace o celé akci obdržíte 
na speciálním lístečku.  
 

Velmi bychom ocenili, kdyby někdo z rodičů s sebou 
mohl vzít (případně zapůjčit) motorovou pilu a 
případně i poříz, kterým budeme odstraňovat kůru. 
Oceníme však i další nářadí, které se při této práci 
hodí – sekery, lana, ruční pily atd.   
 

Budeme vděčni za jakoukoliv pomoc 
 Vedení 27. oddílu skautů 

Nikdo nepřihodí víc? Pak je tedy… 

PRODÁNO! 
I letos pro vás máme připravenou dražbu výhod, 
která bude opět probíhat na začátku každé schůzky. 
Ano, právě tady 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. Stejně tak jako loni 
budou během dražeb platit určitá pravidla:  
1) Během dražby budou mluvit pouze ti, kteří  

chtějí přihazovat. 
2)  Přihazuje se vždy minimálně po 5 Mustanzích. 
3) Dražbu odstartuje vedoucí a sdělí, jaká je 

vyvolávací cena kartičky. 
4) Pokud kartičku výhody vydražíte, zaplatíte za 

ní příslušný obnos Mustangů a teprve pak ji 
dostanete. 

 

Máme tu první letošní 

!SOUTĚŽ! 
Stejně jako v minulých letech budeme v každém čísle 
Hlásínku hrát o pořádný balík Mustangů, které můžete 
využít třeba při dražbách během schůzek. Pokud 
splníte jednoduché zadání, otevře se vám cesta 
k lákavé výhře. Ale už dost slov a pojďme si rovnou 
zadat soutěžní úkol na měsíc říjen!  

 

Rovných 15 Mustangů  
si vydělá ten, kdo alespoň jednou v průběhu října 

napíše do knihy návštěv na našich oddílových 
stránkách www.27skauti.cz  

jakýkoliv smysluplný příspěvek!  
 

Může to být cokoliv - třeba jak se vám líbila schůzka či 

výprava, co zajímavého jste prožili, jaké místo jste navštívili…  

Užívejte říjnové akce, mějte se hezky a 
těším se na vás u příštího čísla časopisu… 

 

HLÁSÍNEK 


