
 

 
 

 

• Říká se, že opakování je matkou moudrosti a 
v případě termínu našeho letního tábora to platí 
dvojnásob! Byla by totiž škoda, kdybyste se ho 
nemohli zúčastnit. Jedná se totiž o jednu z těch 
nejlepších akcí, které nás v celém roce čekají. 
Takže, termín letního tábora 27. oddílu skautů je 
1. 7. – 21. 7. 2017. 

• Již v minulém čísle Hlásínku jsme vás informovali 
o výpravě během velikonočních prázdnin, kterou 
již tradičně naše středisko pořádá. Sejdeme se na 
ní rovněž s vlčaty a také s 26. a 28. oddílem.  
V letošním roce pojedeme do chaty nedaleko 
Obřího sudu, kterou jsme již pro tento účel 
několikrát využili. Termín této výpravy je stanoven 
na 13. - 16. 4. 2017.  Všechny vás tímto srdečně 
zveme! Budete mít možnost se seznámit se členy 
našich dalších oddílů a užít si suprový společný 
program! Teď už si jen poznamenat termín do 
svého kalendáře a vyrazit s námi!  

• Našim nováčkům bychom chtěli připomenout, aby 
mysleli na plnění své přijímací a nováčkovské 
zkoušky. Po jejím úspěšném splnění se totiž 
stanete nejen právoplatnými členy našeho oddílu, 
ale získáte rovněž právo vlastnit svůj skautský 
kroj a obdržíte od nás mnoho dalších věcí, které 
se vám budou v budoucnu hodit – např. 
skautskou stezku, rébl či nášivky na kroj.  

 

Výsledky únorové soutěže 
Během února jste měli další možnost zúčastnit se 
jedné z našich soutěží, ve kterých se vždy hraje o 
pěkný balík Mustangů. Zadání soutěžního úkolu 
bylo vcelku jednoduché – měli jste se pokusit 
odhadnout, kolik účastníků vícedenní Jarní výpravy 
se sejde v neděli 19. 2. 2017 na nádraží (včetně 
vedoucích). Slíbili jsme vám rovněž zajímavou 
odměnu 5 Mustangů navíc, pokud svůj tip napíšete 
do knihy návštěv. Všichni účastníci soutěže této 
možnosti využili, čímž jim tedy vzniká nárok na 
vyplacení této odměny. K tomu dostanete 
samozřejmě i další část vaší odměny – ta závisí na 
správnosti vašeho odevzdaného tipu.  

Pojďme se tedy podívat na výsledky! 
 

V neděli 19. 2. 2017 se na sraz k Jarní 
výpravě dostavilo 36 účastníků!  

 

Z tipů, které jste napsali do knihy návštěv, jsme 
stanovili pořadí od těch, které se výsledku nejvíce 
přiblížily po ty, které od něj byly nejvíce vzdáleny.  

 

1. - 2. Krtek + Henry - 20 M 
3. Filip 1 - 15 M 
4. Jenda - 10 M 
5. Honza - 10 M 
6. Dave - 10 M 

7. Filip 2 - 10 M 
 

Gratulujeme, užijte si svou výhru!  

Naše řady se opět rozrostly! 
Je nás už  rovných 30!  

 
Bla bla bla, ať se ti u nás milý Dave líbí, atd.  

VYUŽIJ SVOU ŠANCI A ZÍSKEJ 
AŽ 15 MUSTANGŮ  

DO SVÉ PENĚŽENKY! 
Je tu nový měsíc a jak je již zvykem, s novým měsícem 
přichází nová soutěž. Pro každého kdo si pravidelně čte 
lístečky a aktivně chodí na výpravy, by to neměla být 
žádná věda, většina z vás to totiž dělá docela pravidelně. 
Už to však nebudu prodlužovat a prozradím vám, o co 
půjde. Vaším úkolem bude napsat příspěvek do knihy 
návštěv na webových stránkách oddílu www.27skauti.cz. 
Nebude to však tak jednoduché! Tento příspěvek musíte 
napsat pomocí Morseovy abecedy! Každý, kdo takový 
příspěvek do konce března napíše, má šanci získat až 15 
Mustangů! Bude záležet na správnosti překladu, délce i 
smysluplnosti textu. Tak neváhej, piš a překládej do 
morseovky, protože každý Mustang se hodí! 

Jak jsme se měli v únoru? 
Únoru lze už jen hezky zamávat, jelikož se jeho čas 
naplnil. My se však můžeme ještě na chvilku pozastavit a 
ohlédnout se, co jsme v únoru prožili. První skvělou 
výpravou byla VIP akce, jejímž dějištěm bylo zajímavé 
místo zvané IQlandia. Zde by se daly strávit dlouhé a 
dlouhé hodiny ba možná i dny, jelikož toto místo nabízí 
opravdu širokou škálu velmi zajímavých a poučných 
aktivit. Zajímavý byl například mindball, kde jste se 
mohli vzájemně utkat jako rytíři Jedi a silou vlastní mysli 
odkutálet kuličku na soupeřovu stranu. Jinou aktivitou 
byl skutečně propracovaný simulátor autíčka, kterým 
jste mohli jezdit po povrchu virtuálního Marsu. Neméně 
zajímavým byl také robot, se kterým můžete mluvit úplně 
stejně jako s člověkem. A když ho poprosíte, dokonce 
vám i zazpívá nebo předvede, jak umí hýbat rukou! 
Významnou akcí února byla také vícedenní výprava 
během jarních prázdnin. Vypravili jsme se do opravdu 
pěkné skautské základny v Hostinném a řešili jsme 
problém zkrachovalého železničního dopravce ČD. 
V rámci této výpravy jsme navštívili i tělocvičnu, kde 
jsme si trochu zasportovali. Dále jsme se vypravili do 
Trutnova a pořádně jsme si zařádili v místním bazénu. 
Jarňasy se zkrátka výborně vydařily a vůbec by mi 
nevadilo, kdyby výprava mohla trvat déle. 
Nyní je však čas s otevřenou náručí přivítat březen, který 
určitě bude také plný skvělých výprav a akcí, kterých se 

společně s oddílem budeme účastnit! 

Naše řady se opět rozrostly 
Už nás je rovných 30! 

 

Rád bych tímto mezi námi přivítal dalšího nováčka, který 
začátkem února posílil naše řady. Je jím Dave! Já pevně 
věřím, že se mu u nás v oddíle bude líbit a že mezi vámi 
najde tu správnou partu dobrých kamarádů. Rovněž 
jsem přesvědčen, že mu budete (jakožto starší a 
zkušenější) oporou stejně tak jako pro všechny ostatní 
mladší členy oddílu. Rád bych také na tomto místě 
vyjádřil svou upřímnou radost nad tím, že jsme v počtu 
aktivních členů dosáhli na krásné číslo 30! V historii 
oddílu je to vůbec poprvé, kdy můžeme s hrdostí oznámit 
takovouto pozitivní zprávu. Přesně toto je pro nás velkou 
motivací k tomu, abychom pro vás kvalitně připravovali 
veškeré akce, které vám nabízíme!  

Vychutnejte poslední dozvuky zimy a přivítejte 
jaro s úsměvem na tváři a diářem plným 

skautských akcí, které vám v březnu nabízíme!  


