
 

 

 

 

 

 

 

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, 
poptejte se známých, zda by vám je nemohli půjčit. 

• Tradiční Vánoční výprava letos proběhne v termínu 
16.-18.12.2016. 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 1.-21.7.2017. 

• V průběhu prosince a ledna nás všechny čeká jedna 
velmi důležitá věc, kterou je úhrada členských 
příspěvků na rok 2017. Více informací se dočtete 
v jednom z článků na této straně Hlásínku. 

Tak trochu jiná  

prosincová soutěž 

Ani na konci roku jsme nezapomněli pro vás připravit 
možnost, jak si na své konto připsat hezkých pár 
Mustangů navíc. Tentokrát bude její téma zaměřeno 
na vlašské ořechy a na Vánoční výpravu, která nás 
čeká příští víkend. Během ní totiž s vlašskými ořechy 
pracujeme (starší kamarádi vědí, co mám na mysli). 
Proto nás napadlo, proč tyto dvě věci nespojit v jednu 
a nevytvořit tak zajímavou soutěž! Zadání úkolu zní:  
 

Přineste na Vánoční výpravu co možná 

N E J V Ě T Š Í 
vlašský ořech 

 

Hrajeme až o 20 Mustangů! A nebojte se, že by 
někdo odešel s prázdnou! Soutěžní ořechy seřadíme 
od největšího po nejmenší a každý z nich adekvátně 
Mustangově ohodnotíme! Tak hurá do toho! 
 

Výsledky listopadové soutěže 

Než se vrhneme na prosincovou soutěž, musíme se 
nejprve vrátit k té, která byla zadána v listopadu. 
Vaším úkolem bylo odhadnout celkový počet Mustangů 
získaný jednotlivými družinami za měsíc listopad. Vaše 
tipy jste po celý měsíc psali do knihy návštěv. Vaše tipy 
jsme seřadili podle toho, jak moc se přiblížily reálnému 
výsledku, který je takovýto:   

 
 

Mloci: 248M, Tučňáci: 427M 
 
 

Vaše tipy, pořadí úspěšnosti a Mustangové 
ohodnocení si můžete nyní prohlédnout:  

 

1. Henry –  Mloci 480M, Tučňáci 700M – VÝHRA 14M 
2. Radim – Mloci 490M, Tučňáci 720M – VÝHRA 12M 
3. Filip 2 – Mloci 510M, Tučňáci 730M – VÝHRA 10M 
4. Filip 1 – Mloci 520M, Tučňáci 740M – VÝHRA 8M 
5. Jenda  – Mloci 540M, Tučňáci 740M – VÝHRA 6M 
6. Šimon – Mloci 560M, Tučňáci 760M – VÝHRA 4M 

 

GRATULUJEME VŠEM VÝHERCŮM! 

Splňte si několik úkolů do stezek psaním 
do KRONIKY či do HLÁSÍNKU 

   

V našem oddíle funguje řada věcí, s nimiž je spojeno 
mnoho úsilí a práce, kterou pro vás dělají rádi 
vedoucí. Abyste ale alespoň částečně věděli, co tato 
práce obnáší, zařadili jsme do stezek několik úkolů, 
díky kterým máte šanci si některé tyto činnosti 
vyzkoušet. Jedním z nich je úkol „Provedu zápis do 
kroniky“. Pokud si ho budete chtít splnit, není nic 
jednoduššího než napsat text o výpravě či schůzce, 
které jste se zúčastnili a předat ho (či odeslat) 
komukoliv z vedení. Text se stane součástí naší 
internetové kroniky a každý si ho bude moci přečíst. 
Dalším úkolem je tento: „Napíšu článek do Hlásínku“. 
Nejde vůbec o nic složitého – vyberete si nějaké téma, 
které vás zajímá, a napíšete o něm přiměřeně dlouhý 
text. Následně už ho stačí jen odeslat (či odevzdat) 
komukoliv z vedení a váš výtvor zaujme hrdé místo na 
zadní straně nejbližšího vydání Hlásínku! 

Registrační poplatky 2017 
Během ledna budeme všichni muset 
splnit jeden veliký úkol. Jedná se o 
zaplacení členských příspěvků na rok  
2017, které se platí vždy jednou 
za rok. 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 2017 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 2017. 

 
 

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. 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. 

Za celé vedení 27. oddílu skautů bych vám chtěl 

popřát klidné a radostné Vánoce plné pohodově 

stráveného času s vašimi blízkými a také úspěšný 

vstup do roku 2017! Sejdeme se opět v lednu!  


