
  

 
 
 

 
• Prázdniny jsou sice ještě daleko, ale již teď 

oznamujeme, že náš tábor proběhne v termínu:  
1. - 21. 7. 2017. 

• Chtěli bychom tímto všem srdečně poděkovat za 
perfektní spolupráci v rámci odevzdávání 
registračních poplatků na rok 2017! 

• Necelé tři týdny nás dělí od skvělé jarní vícedenní 
výpravy, kterou i tentokrát strávíme společně 
s holčičím oddílem z našeho střediska. Odjíždíme 
v neděli 19. 2. a přijedeme až v pátek 24. 2. 2017. 
To znamená, že si spolu užijeme 6 báječných dní!  
Jako vždy na nás čeká luxusní zázemí - tentokrát 
ve skautské základně v Hostinném.   

• Další informace se týká velikonočních prázdnin. 
Během nich pořádá naše středisko tradiční 
vícedenní výpravu, na které se uvidíte se všemi 
oddíly našeho střediska. Termín této akce je 13. - 
16. 4. 2017 (čtvrtek - neděle). V letošním roce 
pojedeme do chaty nedaleko Obřího sudu, kterou 
jsme již pro tento účel několikrát využili. 

• V případě, že jste za uplynulé pololetí dosáhli na 
vysvědčení s vyznamenáním, přineste na 
schůzku jeho kopii a získáte VIP kartu zdarma! 

• S nadcházejícím obdobím jara je spojena možnost, 
nechat se očkovat proti klíšťové encefalitidě. Cíle 
našich výprav a především našeho letního tábora 
směřují do lesů a luk, kde se klíšťata bohužel 
vyskytují. A jednou z účinných obranných 
postupů proti těmto parazitům je právě očkování.   

 

Co si takhle opět trochu ZASOUTĚŽIT? 
 

Minulý měsíc jsme si sice dali od soutěží na chvíli klid, 
ale nyní zase nastal ten správný čas na to, abychom 
v sobě probudili zdravého soutěživého ducha. Naše 
soutěže mají jednu velkou výhodu – nabízí totiž 
Mustangové ohodnocení úplně všem! Splníte-li zadaný 
úkol nebo se mu alespoň přiblížíte, můžete očekávat 
výplatu vysoké Mustangové sumy! A pokud se vám 
náhodou nezadaří, nemusíte hned věšet hlavu. Menší 
mustangovou odměnu za účast v soutěži obdržíte i vy. 
To znamená, že naše soutěže vám vždy přinesou 
Mustangy navíc, které pak můžete zužitkovat např. při 
dražbách.  
Pojďme se ale vrhnout na zadání únorové soutěže! 

 

Odhadněte, kolik účastníků vícedenní jarní výpravy se 
sejde v neděli 19. 2. 2017 na nádraží (včetně vedoucích).  
 

Svůj tip můžete odevzdávat na podepsaném papíře 
komukoliv z vedení na některé z akcí nebo ho jednoduše 
napište do knihy návštěv na našich webových stránkách 
www.27skauti.cz. A pozor! Kdo využije variantu knihy 
návštěv, získává automaticky 5 Mustangů navíc! 
Své tipy odevzdávejte nejpozději do středy 15. 2. 2017! 

Přejeme vám hodně štěstí!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otevřeli, peníze spočítali a odnesli je v rámci jedné 
z výprav do útulku ARCHA Liberec pro opuštěná a 
týraná zvířata. Za naše peníze mohli pracovníci útulku 
nakoupit třeba jídlo a léky pro zvířátka či další potřebný 
materiál. Náš oddíl bude v této prospěšné činnosti 
pokračovat i během nadcházejícího jara. Věříme totiž, že 
podporovat dobrou věc je správné a v souladu s naším 
skautským zákonem. Během nadcházejících měsíců 
budeme opět během schůzek vhazovat do kasičky 5 Kč 
za každého člena uplynulé výpravy. Příjemcem našeho 
finančního daru se v letošním roce stane Zoologická 
zahrada v Liberci, která tyto prostředky využije pro chov 
námi vybraného zvířete, kterým je koza kamerunská. 
Naše peníze budou využity pro nákup krmiva a dalšího 
materiálu pro její pohodlné zázemí. Můžete se těšit, že 
se během výpravy 10. 6. 2017 vydáme do ZOO, kde 
peníze předáme jejím pracovníkům, a také se půjdeme  

Chybí vám některá součást kroje? 
Nebo dokonce kroj samotný?  

 

Každý správný skaut by měl mít po splnění přijímací 
a nováčkovské zkoušky svůj skautský kroj. V našem 
oddíle má každý člen právo vlastnit kroj ve chvíli, 
kdy splní přijímací a nováčkovskou zkoušku. Jedná 
se o speciální unifikovanou košili, na kterou se dále 
přidávají nejrůznější součásti – především nášivky. 
Díky nim lze snadno poznat, jakého stupně ve 
stezkách jste dosáhli, do jakého oddílu patříte či 
jakou funkci v něm zastáváte. Skautský kroj se 
používá nejen na většině oficiálních skautských akcí 
(např. Svojsíkův závod), ale také na našem letním 
táboře. Do jeho začátku zbývá sice ještě 5 měsíců, 
avšak tato doba uteče jako voda. A během ní 
musíme ohledně vašich krojů zařídit vše potřebné. 
Pokud máte splněnu přijímací a nováčkovskou 
zkoušku, jistě jste již od nás obdrželi nášivky na 
kroj. Samotný kroj však některým z vás prozatím 
chybí. Pokud tomu tak je, zjistěte si, prosím, jakou 
velikost košile obvykle nosíte a tento údaj sdělte 
komukoliv z vedení. My se pokusíme v našich 
interních zásobách najít vyhovující použitou košili, 
která (oproti nové) vychází cenově příznivě. 
V opačném případě ji budeme muset objednat ze 
skautského obchodu, kde je bohužel dražší (obvykle 
kolem 500 Kč). Nášivky, které jste od nás obdrželi, 
pak bude nutné svépomocí na košili přišít. S tím 
vám však určitě maminky pomohou. Pokud již kroj 
vlastníte, podívejte se na něj, prosím, a sepište si,  
co vám na něm schází. Tento seznam pak kdykoliv 
předejte někomu z vedoucích. Za spolupráci s touto 
důležitou záležitostí předem moc děkujeme!  
 

Oddíl se rozhodl pomoci  

ZOO Liberec 
Jistě si někteří z vás vzpomínáte, jak 
jsme před rokem touto dobou začali 
na některých schůzkách vhazovat 
drobné mince do speciální kasičky. 
Jednalo se vždy 5 Kč za každého 
účastníka některé z výprav během 
jara. Začátkem června jsme kasičku 

podívat na kozu, kterou náš dar 
udělá na nějakou dobu dozajista 
šťastnou. Věřím, že v tu chvíli 
všichni pocítíme ten skvělý pocit 
z dobrého skutku, který pro nás 
skauty tolik znamená.  
A abychom si tuto chvíli mohli 
později připomenout, stačí, když 
se podíváme na webové stránky 
ZOO, kde nalezneme název 
našeho oddílu v seznamu 
sponzorů kozy kamerunské. Dále 
bude u jejího výběhu umístěna 
cedulka s názvem oddílu. 

No, nezní to všechno skvěle? 


