
 

 

 

 

 

 

 

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 
důležité informace se dozvíte v příštím čísle Hlásínku. 

• V termínu 16.-18.12.2016 vyrazíme s oddílem na již 
tradiční vánoční výpravu do luxusní chaty v Janově 
nad Nisou nedaleko Jablonce. Určitě si na tento 
termín nic neplánujte, protože přijít o tuto výpravu 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! ☺   

• V listopadu nás čeká další z řady VIP akcí, na kterých 
s oddílem vždy zažijete něco netradičního. Tentokrát 
strávíme jednu noc v klubovně, kde na vás bude čekat 
mnoho deskovek, promítání filmů, plno zábavných her 
a v neposlední řadě také možnost plnění stezek či 
nováčkovských a přijímacích zkoušek. A pokud nám 
bude přát počasí, máme pro vás připravené ještě jedno 
malé překvapení… ☺   

• Někteří z vás určitě neví, co znamená název výpravy 
„Šíp krále Alexandra“. Proto si o této akci můžete 
přečíst něco více na této straně Hlásínku.  

Manťáci.cz v kině Varšava 
V úterý minulého týdne proběhla skvělá přednáška 
tří kamarádů - Manťáků.cz – o putování v Tuktuku 
napříč Indií. Z této 3 500 km dlouhé poutě, kterou 
museli v rámci závodu Rickshaw-Run zvládnout do 
14 dnů, si odvezli spousty nezapomenutelných 
zážitků. Manťáci jsou vůbec prvními Čechy, kteří se 
tento závod pokusili zdokumentovat. To jistě nebyl 
jednoduchý úkol, protože Tuktuk je motorovou 
rikšou (dalo by se říci motorkou na třech kolech a 
střechou), kam se stěží vejde řidič a dva pasažéři. 
Naopak toto malé vozítko je ideální pro pohyb po 
silnicích Indie, poněvadž, jak nám Manťáci.cz 
názorně ukázali, na nich neplatí žádné nám známé 
dopravní předpisy a každý si tam jezdí doslova tak, 
jak se mu zachce. Například jízda v protisměru zde 
není ničím neobvyklým. A to je jen jedna z mnoha 
pozoruhodností, o které se s námi podělili. Z 
pořízených záběrů plánují sestříhat dokument, který 
by měl vyjít ke konci letošního roku. Více informací 
jistě zjistíte na jejich stránkách www.mantaci.cz. 
Na závěr ještě třeba zmínit že přednášku pořádalo 
naše středisko, a že organizátoři Richshaw Runu 
spolupracují s nadací CoolEarth, která se zabývá 
záchranou deštných pralesů. Právě této nadaci 
přijdou výtěžky ze závodu.  Pro zajmavost: dosavadní  
výdělek činí 5,5 miliónu liber a společnosti 
CoolEarth se díky tomu podařilo zachránit již přes 4 
tisíce akrů deštného pralesa. 

Výsledky říjnové soutěže 

Minulý měsíc jsme si pro vás připravili jednoduchou 
soutěž, jejímž cílem bylo napsat jakýkoliv smysluplný 
příspěvek do knihy návštěv na našich webových 
stránkách www.27skauti.cz. Pokud jste tak učinili, 
čeká na vás slíbených 15 Mustangů. Ty můžete 
následně využít např. během dražeb různých výhod, 
které probíhají každou schůzku. Pojďme se nyní 
podívat, kdo z vás si mustangovou odměnu zaslouží:  

Krtek, Jenda, Samsung, Filip 1, Filip 2, 
Lukáš, Honza, Šmuel, Šimon, Henry, Vlk 
Všech těchto 11 borců si odnáší rovných 

15 Mustangů. Gratulujeme! 

Šíp krále Alexandra 

Tato výprava proběhne v sobotu 19.11.2016. Jedná 
se o tradiční hru mezi jednotlivými oddíly v našem 
středisku, která se pořádá jednou za dva roky. Stejně 
jako v minulém ročníku bude probíhat formou 
městské hry, které se zúčastníte po družinách či 
skupinkách, které si sami předem vytvoříte. 
Prozradíme vám také, že závodit budeme i my – 
roveři a vedení! Celou akci vede Ještěr – dnes již 
bývalý vedoucí oddílu vlčat. Ten zve všechny bývalé 
členy oddílu Vlčat na večerní promítání fotek a videí, 
které pořídil za dobu svého působení v oddílu Vlčat. 
Tato akce se uskuteční od 18:00 v hudebním klubu 
Bedna (ulice U Nisy). Akce je určena především pro 
rodiče a děti, které tímto oddílem prošli K oběma 
akcím obdržíte papírově i emailem podrobné 
informace formou pozvánky. 
 

Máme pro vás další soutěž 
ve které si můžete vydělat až  

20 Mustangů navíc! 
 

Není na tom vůbec nic těžkého, zvládne to opravdu 
každý z vás. Stačí si jen tipnout správné číslo a být co 
nejblíže správnému výsledku nebo ho třeba rovnou 
uhodnout! Abyste věděli, o co půjde, pojďme si zadat 
soutěžní úkol! Jistě víte, že se na přední straně 
Hlásínku nachází dvě bodovací tabulky – jedna mločí a 
druhá tučňáčí. Každý z vás si za daný měsíc vydělá 
určitý počet Mustangů a součet těchto Mustangů 
v rámci jedné družiny je pak uveden úplně na konci 
tabulky. Např. za říjen si Mloci vydělali celkově 533 
Mustangů a Tučňáci 750 Mustangů.  
Zkuste si tedy tipnout, kolik každá družina získá 
v součtu za měsíc listopad! Své tipy můžete do 
27.11.2016 psát do knihy návštěv nebo odevzdat na 
podepsaném papírku na kterékoliv schůzce či výpravě! 
Čím více se váš tip přiblíží skutečnému stavu, tím vyšší 
Mustangové ohodnocení získáte!  
 

Hodně štěstí a těšíme se na vaše tipy!  


