
 

 

 

 

 

 

 

Infostánek 
• V termínu 26.-30.10.2016 proběhne naše tradiční 

vícedenní podzimní výprava. Vydáme se do luxusní 
skautské základny v Nové Pace, která poskytuje 
veškerý komfort. Mohu vám slíbit, že se bude jednat o 
perfektní akci, kterou si určitě nenechte ujít! Nová 
Paka je totiž nebývale krásné město, které rozhodně 
stojí za bližší prozkoumání. Stejně tak okolní příroda 
skrývá nejedno zajímavé místo. Věříme, že se nás sejde 
co nejvíce – jen tak si výpravu maximálně užijeme!  

• Pravidelně sledujte naše oddílové stránky 
www.27skauti.cz, kde naleznete veškeré aktuality, 
lístečky na nadcházející výpravy, fotky z akcí, Hlásínky 
a mnoho dalšího! Velmi doporučuji se v sekci kronika 
podívat do minulého roku a shlédnout fotografie 
z letošního tábora a trochu si při nich zavzpomínat, 
jak nám bylo během těch tří týdnů báječně! 

• S webovými stránkami oddílu je rovněž spojena i 
říjnová soutěž, o které se více dočtete níže na této 
straně Hlásínku. V každém dalším čísle našeho 
měsíčního časopisu naleznete soutěž novou. Účastí 
v nich si můžete přijít na pěkné Mustangové částky, 
které se pak hodí třeba při dražbách!  

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. návišky na kroj, šátek, turbánek či rébl.  
 

Tak s chutí do toho a hodně úspěchů! 

Manťáci.cz v kině Varšava 
Možná ještě někteří z vás vzpomínají na 
cestovatelskou přednášku "Japonsko Škodovkou", 
kterou se nám minulý rok podařilo zorganizovat v 
opravovaném kině Varšava. Letos jsme zkusili 
oslovit další cestovatelskou partu a byla to hnedka 
trefa do černého! Pojďte si s námi užít poutavé 
vyprávění tří kamarádů, Manťáků, kteří v létě v 
rámci RickshawRun 2016 procestovali Indii a nyní 
mají chuť s širokou veřejností sdílet svoje nevšední 
zážitky. V úterý 25. 10. od 19 hodin v kině Varšava, 
jednotné vstupné 50 Kč. Rádi Vás tam uvidíme. :-) 
 

Nikdo nepřihodí víc? Pak je tedy… 

PRODÁNO! 
I letos pro vás máme připravenou dražbu speciálních 
kartiček, která bude opět probíhat na začátku každé 
schůzky. Tyto kartičky vám zajistí určitou výhodu či 
službu, kterou můžete v rámci našich akcí využít. Na 
každé schůzce se budou dražit 3-4 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 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 

Vyhrazeno pro VIP akci 

Jistě jste již zaregistrovali, že náš oddíl 
pořádá vedle klasických akcí i tzv. VIP  
akce, na kterých vždy zažijete s oddílem 
něco výjimečného. Pomyslnou vstupenkou 
na tuto akci je VIP kartička, kterou můžete získat 
nejen během dražeb v rámci schůzek (viz níže).  
První oddílová VIP akce proběhne již tento víkend. 
Pevně doufám, že si v neděli uděláte čas a vyrazíte 
s námi. Věřte, že se máte skutečně na co těšit. 
Pojedeme se totiž opět podívat do Prahy a objevit 
jednu z dalších dominant tohoto města.  
 POZOR! Oproti rozpisu, který jsme vám zasílali 
na začátku září, jsme byli z organizačních důvodů 
nuceni změnit termín VIP akce ze soboty 8.10. na 
neděli 9.10.2016. Dále budeme potřebovat vědět, 
zda se výpravy zúčastníte či nikoliv a to z důvodu 
zarezervování příslušného počtu sedadel 
v autobusu a míst pro plánovanou exkurzi.  
 


