
Další úkol ve stezkách SPLNĚN! 
Podařilo se to Šmuelovi, který si pro vás připravil 
zajímavý článek do Hlásínku. Pojednává o sportu 
zvaném florbal. Navíc mu za tento počin náleží 
odměna 5 Mustangů! A pokud by si tento úkol 
chtěl splnit i někdo jiný, věřte, že to je snadnější, 
než se na první pohled zdá. Stačí jen trocha snahy 
a další podpis ve stezkách je váš!  
 

Florbal 

Florbal je kolektivní sport. Hraje se s míčkem s dírkami 
a florbalovou holí. Ta má také dírky. V poli je 5 hráčů 
plus gólman. Florbal vznikl ve Švédsku. Naši čeští 
florbalisti byli už na mistrovství světa. Florbal může 
zkusit každý, je to zábavný sport. Tak kdybyste se 
nudili, tak najděte nějaký oddíl a přihlaste se. 

 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 nás 
zavede do luxusní skautské základny v Hostinném. 
Výprava proběhne v termínu 19.-24. 2. 2017. Letos 
ji strávíme s holčičím oddílem z našeho střediska. 
Zapište si proto tuto akci do vašich oddílových 
kalendářů, které jste všichni obdrželi během 
Vánoční výpravy. Pevně věříme, že z něj máte radost 
a že již zaujímá nějaké hezké místo ve vašem pokoji, 
kde vám bude jistě připomínat nejen jaký je měsíc a 
den, ale i hezké chvíle strávené s oddílem.  

• Letní tábor oddílu proběhne v termínu 1.-21.7.2017. 
• Společně s tímto Hlásínkem se vám dostává do ruky 

rovněž rozpis akcí s oddílem na druhý půlrok. 
Naleznete ho však také na našich internetových 
stránkách www.27skauti.cz 

• 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.  
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Během ledna budeme všichni muset 
splnit jeden veliký úkol. Jedná se o 
zaplacení členských příspěvků na rok  
2017, 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 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.  

 

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.  
 

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 2017. 

 

První půlrok oddílové činnosti je za námi… 
Jak jste si během něj vedli v 

BODOVÁNÍ 
Ohlédneme-li se zpět za uplynulými měsíci, je 
namístě říci, že většina z vás v nich dosáhla velmi 
pěkných výsledků. Obzvláště pak výsledky 
některých borců stojí za opravdu velkou pochvalu a 
uznání. Hovořím o Krtkovi, který i přes značnou 
vzdálenost svého bydliště stojí na prvním místě 
v bodovací tabulce. Jeho pozoruhodnou snahu jsme 
se rozhodli přede všemi nejen vyzdvihnout, ale také 
ocenit! Krtek tak od oddílu získává volné 
vstupenky do libereckého Babylonu – konkrétně 
do aquaparku a wellness centra. 
Pochvalami však nesmíme šetřit ani v případě dvou 
borců, kteří Krtkovi v bodování doslova šlapou na 
paty. Jsou jimi Svišť a Leo, kteří se díky shodnému 
počtu Mustangů v prosinci dělí o druhé a třetí 
místo. Z vašich výkonů máme opravdu radost!  
Na závěr mám tu čest vyhlásit doslova zástup 
snaživců, kteří si díky své 80% docházce za dva po 
sobě jdoucí měsíce vysloužili VIP kartu zdarma!  
Je vás opravdu mnoho a to nás nesmírně těší, 
jelikož nám tím dáváte najevo, že vás to v oddíle 
baví! VIP kartičku získávají: Smíšek, Radim, Filip, 
Honza, Lukáš 2, Krtek, Šmuel, Svišť, Medík, 
Leo, Filip 2, Kryštof a Matyáš. Gratulujeme!!! 

Hodně úspěchů v roce 2017 
vám přejí všichni roveři a vedení… 

27. oddílu skautů 

Všichni jistě netrpělivě očekáváte… 

výsledky prosincové soutěže 
 

V prosinci jsem si pro vás vymyslel soutěž doslova šitou 
na míru Vánoční výpravě. V seznamu věcí, které si sebou 
na tuto výpravu berete, se vždy objevují také ořechy, které 
následně používáme např. k výrobě lodiček. A jelikož jsem 
před nedávnem viděl v obchodě ořechy o velikosti menšího 
jablka, řekl jsem si, proč si nezasoutěžit o to, kdo na 
výpravu přinese největší ořech! Do soutěže se zapojilo 
opravdu mnoho z vás, což mě upřímně velmi těší. Některé 
ořechy byly opravdu neskutečně velké, některé méně. 
Stanovili jsme tedy jejich pořadí podle velikosti a jejich 
majitele řádně Mustangově ocenili. Tady jsou výsledky:  
1. místo: Kryštof + Matyáš – 20 Mustangů 
2. místo: Krtek – 17 Mustangů 
3. místo: Lukáš 2 – 16 Mustangů 
4. místo: Piškot a Jenda – 15 Mustangů  
5. místo: Medík – 14 Mustangů 
A čestných 10 Mustangů za účast získávají: Sechy, Vlk, 
Henry, Filip 2, Leo, Žralok, Filip, Honzík, Martin. 
 


