
 

 

 

 

 

 

 

Infostánek 
 

• Doufejme, že s nadcházejícími zimními měsíci, přijde 
i větší sněhová nadílka, než ta současná. Náš oddíl 
sněhu vždy využívá a pořádá výpravy na běžky, 
sjezdovky a snowboardy. Tyto výpravy jsou 
samozřejmě vhodné i pro nováčky, protože se 
skupina vždy přizpůsobí jejich tempu a úrovni 
zdatnosti. Pokud doma nemáte žádné běžky či 
sjezdovky a chtěli byste se těchto výprav zúčastnit, 
poproste Ježíška, aby vám o Vánocích nějaké nadělil. 

• Tradiční vánoční výprava letos proběhne v termínu 
18.-20.12.2015. Je to jedna z těch nejhezčích v roce, 
proto pevně věřím, že k našemu štědrovečernímu 
stolu zasedne co nejpočetnější rodina „27. oddílu“ 

• S velkým předstihem vám již můžeme sdělit, že letní 
tábor oddílu se bude konat opět na louce ve Vápně,  
a to v termínu 2.-22.7.2016. 

• V lednu nás všechny čeká jedna velmi důležitá věc, 
kterou jsou členské příspěvky. Více se o nich dočtete 
v jednom z článků na této straně Hlásínku.  

Což si takhle tipnout a vyhrát balík Mustangů? 

V prosincové soutěži to je možné! 
 

Ani prosinec nebude výjimkou v našem pravidle, že 
v každém čísle Hlásínku naleznete fajnovou soutěž, díky 
které si budete moci přivydělat nějaký ten Mustang 
navíc. V listopadové soutěži si většina z vás připomněla, 
že na našich oddílových stránkách funguje Kniha 
návštěv, do které lze velmi jednoduše přidat příspěvek. 
Proto toho využijeme i v prosincové soutěži, která 
otestuje, jak dobře dokážete odhadovat. Zadání zní:  
 

Během tradiční vánoční výpravy se náš oddíl pravidelně 
schází u štědrovečerního stolu. U něj zasedne opravdu 
početná „rodina“ 27. oddílu skautů, jelikož se na nás 

přijede podívat mnoho bývalých členů oddílu. Zkuste si 
tedy do 17.12.2015 tipnout do Knihy návštěv, kolik se 
nás na vánoční výpravě u štědrovečerního stolu sejde!  

 

Jako nápovědu uvádíme, že loni nás bylo 30 a 

předloni dokonce 33. 

 

Vyhlášení výsledků  

Listopadové soutěže 
Jelikož je listopad trochu pochmurným měsícem, 
museli jsme si ho trochu „prosvítit“ pořádným 
humorem, který jsme spojili s listopadovou soutěží!  

 

Kdo vložil během listopadu do knihy návštěv 
jakýkoliv (slušný) vtip, obdrží od nás 
jednorázovou odměnu 15 Mustangů! 

 

Konkrétně si tuto odměnu zaslouží: 
Radim, Sechy, Miloš, Medík, Šmuel, 

Henry, Smíšek a Vlk! 
 

Některým vtipům se však člověk přeci jen zasměje 
 o něco více. Proto jsme vám slíbili, že opravdu dobrý 
vtip může být ohodnocen až 30 Mustangy! Vedení 
oddílu samozřejmě sledovalo všechny vaše příspěvky 
a každý z nás pak hlasoval pro tři nejlepší! Jejich 
pořadí, Mustangové výhry a autoři jsou následující:  
 

1. místo: Šimon (30 Mustangů) 
2. místo: Jenda (25 Mustangů) 
3. místo: Lukáš (20 Mustangů) 

Registrační poplatky 2015 
Během ledna budeme všichni muset 
splnit jeden veliký úkol. Jedná se o 
zaplacení členských příspěvků na rok  
2016, které se platí vždy jednorázově 
jednou ročně. Vybrané finance se následně poměrně 
dělí mezi naše středisko a nadřazené instituce 
Junáka. Za naší poměrnou část hradíme nutné 
výdaje spojené s fungováním oddílu (nájemné za 
klubovnu, materiál, vybavení a mnoho dalšího).  
Pro rok 2016 je výše členského příspěvku stanovena 
na 550 Kč. Pokud však máte přímo v našem oddílu 
nebo v některém z dalších oddílů  našeho střediska 
jednoho sourozence, pak každý z nich zaplatí 500 Kč. 
V případě dvou a více sourozenců je cena stanovena 
na 450 Kč za každého z nich.  
 

Rádi bychom vás tímto požádali, abyste členské 
příspěvky uhradili do konce ledna 2016. 

 

 

Možnosti uhrazení Vám nabízíme dvě:   

1)  Převodem na transparentní bankovní účet Fio banky 
Do příkazu k úhradě prosím nezapomeňte vyplnit 
tyto údaje:   
� číslo účtu: 2900508650/2010 
� variabilní symbol: datum narození člena 
� zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena 

 

2) Hotově na jedné z prosincových či lednových schůzek. 
 V tomto případě stačí přinést peníze na některou 

ze schůzek a předat je ideálně přímo Zipovi (nebo 
někomu dalšímu z vedení). Hned poté rovněž 
dostanete potvrzení o převzetí peněz.  

 

Při volbě formy placení, prosím, preferujte převod 
na bankovní účet, který z praktického hlediska 
považujeme za nejlepší a nejjednodušší. Předem 
velice děkujeme. Jelikož se jedná o transparentní 
účet, lze jeho stav a pohyby sledovat i na internetu.  
 

Předem moc děkujeme za spolupráci s touto poněkud 
méně příjemnou, avšak důležitou, záležitostí. 

Na jaře nás čeká trochu netradiční výlet  

Pojedeme se podívat k našim 
německým sousedům na hrad Oybin 

Náš oddíl si pro vás připravil 
opět jednu netradiční akci.  
Během některého z jarních  
měsíců (květen, červen) se  
vyrazíme podívat na zříceninu  
Oybin, která leží nedaleko od  
německého města Žitava. Jedná se o opravdový skvost, 
který stojí za to navštívit. A to ještě nevíte, jakým 
způsobem se tam dopravíme – k hradu totiž vede 
úzkokolejná trať, po které jezdí historický parní vlak! 
Nemůžete se dočkat? Já se vám nedivím!  
Má to však jeden háček. Důležitou podmínkou pro 
účast na této výpravě je, že musíte mít platný 
cestovní pas! Pokud ho tedy nemáte a výpravy se 
budete chtít zúčastnit, poproste rodiče, aby vám 
pomohli vyřídit na úřadu vydání pasu.  

 

Za celý 27. oddíl skautů 
vám i vaší rodině přejeme krásné Vánoční svátky  

a do nového roku 2016 hlavně pevné zdraví, mnoho 

úspěchů a chuť a nadšení do našich oddílových akcí. 


