
 

 

 

 

 

 

 

Infostánek 
 

• S předstihem bychom Vás rádi informovali, že během 

letošního prosince a ledna příštího roku nás čeká 

jedna důležitá věc a tou je zaplacení ročních členských 

příspěvků. Jejich výše se pohybuje kolem 550,- Kč  

(v závislosti na počtu sourozenců ve středisku). Tyto 

prostředky putují do našeho střediska a nadřazených 

institucí Junáka. Věříme, že tuto méně příjemnou věc 

bez problémů zvládneme. Veškeré podrobné informace 

se dozvíte v příštím čísle Hlásínku.  

• V termínu 18.-20.12.2015 vyrazíme s oddílem na již 

tradiční vánoční výpravu. Určitě si na tento termín nic 

neplánujte, protože přijít o tuto akci by byla opravdu 

velká škoda. Mohu vám zaručit, že jde o jednu z těch 

nejkrásnějších výprav za celý rok.  

• Věnujte pozornost soutěžím, které se objevují každý 

měsíc na zadní straně Hlásínku. Vedle nového zadání 

na další měsíc se dozvíte i výsledky z minulého kola. 

Věřte, že účastí v těchto soutěžích si můžete vydělat 

zajímavé Mustangové sumy, které se hodí třeba při 

dražbách VIP kartiček nebo různých dalších výhod! ☺   

Pořádně vtipná 
 Listopadová soutěž  
 

Jak jsem vám slíbil v infostánku, na zadní straně každého čísla Hlásínku pro vás budeme mít připravenou 

soutěž na další měsíc. Pro podzimní měsíce je typické to, že se ráno probouzíme do tmy a večer se rovněž za tmy 

vracíme domů. A to člověku zrovna nepřidá na dobré náladě. Proto je nutné se čas od času pořádně zasmát a tím 

si vylepšit zbytek dne. Zaručuji vám, že listopadová soutěž bude tak legrační, až vám potečou slzy smíchu!  

Vyhlašujeme totiž soutěž o NEJLEPŠÍ VTIP!  
Stačí, abyste vybrali nebo vymysleli nějaký vtip, který považujete za opravdu legrační a vložili ho do 

Knihy návštěv na našich oddílových stránkách www.27skauti.cz! Soutěž uzavíráme v pondělí 30.11.2015!  
 

Nejlepší vtip bude ohodnocen 30 Mustangy!!! Další v pořadí již budou oceněny méně, avšak za účast 
v soutěži se můžete těšit na jistých 15 Mustangů!  

 

 A pozor! Vtipů můžete vložit, kolik budete chtít, ale odměny za ně se nebudou sčítat! Jistě také nemusím 

zdůrazňovat, že jakékoliv vulgární či jinak nevhodné vtipy budou mazány a do soutěže nezařazovány!  

Vyhlášení výsledků  

Říjnové soutěže 
 
 

 

V minulém měsíci vám k účasti v soutěži stačilo pouze 
to, abyste si otevřeli Knihu návštěv na našich 
oddílových stránkách www.27skauti.cz a zanechali 
v ní jakýkoliv smysluplný příspěvek. Za to jsme vám 
slíbili hezkou odměnu ve výši 15 Mustangů! Myslím 
si, že za tak malé úsilí tato částka stála!  
 

Jste také zvědaví, kdo si tuto odměnu zaslouží? 
Já moc, tak přejděme k vyhlášení… 

 

Rovných 15 Mustangů  
si v říjnové soutěži vydělali… 

 

Lukáš, Miloš, Radim, Sechy, Šmuel, 
Smíšek, Ondra, Medík, Jenda, Šimon 

 

Gratulujeme, užijte si výhru!  

Současný stav a počet tyčí, ze 

kterých stavíme naše tee-pee 

stany během letního tábora, již 

delší dobu nevyhovoval našim 

potřebám. Proto jsme po letech 

uskutečnili akci, která nemá 

v naší historii obdoby! Během 

pouhého jednoho dne jsme 

v počtu 30 lidí dokázali pokácet 

a dále zpracovat přibližně 200 

stromů. Většina z nich je již 

uskladněna na našem tábořišti, 

zbytek bude v nejbližších dnech 

převezen. Velice si vážíme, že 

tolik z vás, rodičů, nám v tomto 

velkém projektu pomohlo! Bez 

Vás bychom jen stěží odvedli 

tolik práce! Nyní se již můžeme 

těšit na všechny budoucí tábory, 

které budou stát i díky vám! 

Vedení 27. oddílu skatů 
 

V říjnu jsme společně s vámi zvládli neuvěřitelnou věc! 


