
Toužíte po dalším dárku? 
Oddíl si pro vás jeden nachystal :-) 

 

Také máte pocit, že by se hodil  
ještě jeden vánoční dárek navíc?  
A nevadilo by vám, kdybyste ho  
nenašli pod vánočním stromkem, 
ale na internetových stránkách  
našeho oddílu? Tak rychle zapněte  
počítač, nacvakejte do prohlížeče www.27skauti.cz 
a v sekci kronika si „rozbalte“ oddílový dárek. 
Jedná se o výběr těch nejlepších fotografií za celý 
uplynulý rok. Není nic lepšího, než si vyhradit 
dostatek času a všechny fotografie si prohlédnout 
a zavzpomínat na uplynulý rok. Zcela určitě 
všichni dospějete ke stejnému názoru – byl prostě 
úžasný! Navštívili jsme mnoho zajímavých míst, 
hráli bezpočet různých her, strávili jsme spolu 
mnoho a mnoho dní v různých koutech naší země! 
 

Teď rychle sednout k počítači, otevřít kroniku 
a nechat se unášet vzpomínkami na rok 2015! 

 Infostánek 
• Důležitým lednovým tématem jsou členské 

příspěvky, o nichž se více dočtete ve vedlejším 
sloupečku. Věnujte mu prosím zvýšenou pozornost!  

• V únoru nás čeká skvělá jarní výprava, která 
proběhne v termínu 7. - 12. 2. 2016, kterou letos 
strávíme s holčičím oddílem z našeho střediska. 
Zapište si proto do vašich oddílových kalendářů 
termín výpravy a vyrazte s námi! 

• Na jaře a v létě pořádáme většinu akcí v přírodě. 
Právě v těchto obdobích se hojně vyskytují klíšťata, 
proti kterým je dobré se nechat očkovat. Zima je pro 
tuto záležitost přímo ideální.  

 

• Letní tábor oddílu proběhne v termínu 2.-22.7.2016. 
 

• Na internetových stránkách našeho oddílu je již 
k dispozici seznam akcí na jaro 2016. 

• Během zimních měsíců máme v plánu vyrazit na 
běžky, sjezdovky a boby, pokud nám to počasí jen 
trochu dovolí. Pro případ nepřízně však budeme 
vždy mít připravený záložní program. Výpravy tudíž 
určitě kvůli nedostatku sněhu rušit nebudeme.  

 

 

 Registrační poplatky 2016 
 

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. Vybraná finanční částka se 
následně poměrově 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 
stejně jako loni 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.  

 

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 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 online na webových stránkách FIO 
banky. Účet je vedený na jméno Ondřej Petrovský.  
 

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

 

 

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

 

Lednová soutěž  
Mustangů není nikdy dost, to je přece obecně 
známá věc. Párkrát si vydražíte kartičku na 
schůzce, někdy dáte pár Mustangů při programu, a 
všechny vaše úspory jsou rázem pryč. Soutěž, ve 
které si můžete opravdu snadno vydělat pár 
Mustangů navíc, přijde skutečně vhod. A přesně 
takovou soutěž jsme si pro vás v lednu připravili! 
V níže uvedeném článku se můžete dočíst o dárku, 
který si pro vás oddíl připravil. Naleznete ho v sekci 
kronika na našich internetových stránkách. A když 
už na nich budete, můžete si velice snadno vydělat 
Mustangy! Stačí jen, abyste klikli na knihu návštěv 
a napsali sem příspěvek, který se bude týkat nějaké 
akce, kterou jste s oddílem v roce 2015 zažili a 
která vám z nějakého důvodu utkvěla v paměti – 
třeba proto, že jste na ní zažili suprový program, 
podívali jste se na zajímavé místo nebo že jste se 
něco nové naučili. Těšíme se na fajnové příspěvky! 

A pozor! Za příspěvek obdržíte 15 Mustangů! 
 

Hodně úspěchů v roce 2016 
vám přejí všichni roveři a vedení… 

27. oddílu skautů 

Jste nedočkaví, až vyhlásíme výsledky… 

Prosincové soutěže? 
Součástí každého Hlásínku je také vyhodnocení předešlé 
soutěže a ani tento proto nebude výjimkou. Umět správně 
odhadovat je bezpochyby dovednost, která se nám může 
často hodit. Jednou z těchto příležitostí byla právě 
prosincová soutěž, jejímž cílem bylo odhadnout přesný 
počet lidí, který během Vánoční výpravy zasedne k našemu 
štědrovečernímu stolu a tento tip napsat do knihy návštěv 
na našich oddílových stránkách.  

Nyní vám již mohu prozradit, že u štědrovečerního 
stolu nás v sobotu 19. 12. 2015 zasedlo rovných 35!  

 

Vaše tipy byly následující:  
 

Smíšek – 27, Vlk – 27, Henry – 29, Šimon – 29, Šmuel – 31, 
Radim – 32, Jenda – 36, Medík – 38, Grizzly – 41 

 

Nemusíte věšet hlavu, že se nikdo netrefil úplně přesně. 
Právě z toho důvodu jsme pro vás měli i určitou toleranci, 
kterou jsme při vyhodnocování zohlednili. Pořadí a 
Mustangové odměny jsou tedy následující:  
 

1. místo: Jenda (20M), 2 - 3. místo: Medík a Radim (18M), 
4. místo: Šmuel (16M), 5. - 7. místo: Grizzly, Šimon, 
Henry (14M), 8. - 10. místo: Smíšek, Vlk (12M) 
 

Děkujeme za účast v soutěži a užijte si svou výhru! 
 


