
 

 

 

 

 

 

 

Infostánek 
• Již tuto sobotu se vydáme na první VIP akci v tomto 

roce. O systému těchto speciálních výprav a bližší 
informace k té nadcházející naleznete v samostatném 
odstavci na této straně Hlásínku.  

• V termínu 26. - 29. 10. 2017 proběhne naše tradiční 
vícedenní podzimní výprava. Tentokrát se vydáme do 
skautské základny v Desné, která poskytuje veškerý 
komfort a skvělé zázemí. Mohu vám slíbit, že se bude 
jednat o perfektní akci, kterou si určitě nenechte ujít! 
Věříme, že se nás sejde co nejvíce – ať si tak všichni 
výpravu maximálně užijeme! 

• Nezapomínejte pravidelně sledovat naše oddílové 
stránky www.27skauti.cz, kde naleznete důležité 
aktuality, lístečky na nadcházející výpravy, fotky 
z akcí, Hlásínky a mnoho dalšího! Velmi doporučuji se 
v sekci kronika podívat do minulého roku a shlédnout 
fotografie z letošního tábora a trochu si při nich 
zavzpomínat, jak nám bylo během těch tří letních 
týdnů báječně! 

Milí nováčci… 
rád bych vás jménem celého oddílu přivítal a popřál 
vám mnoho krásných a nezapomenutelných chvil 
s oddílem. Zcela určitě se vám do ruky dostala 
Přijímací a Nováčkovská zkouška. Jedná se o seznam 
základních znalostí a dovedností, které by měl každý 
člen našeho oddílu znát a umět. Pro snadnější plnění 
jsme pro vás připravili průvodce Přijímací a 
Nováčkovskou zkouškou, kde jsou všechny úkoly 
pečlivě popsány a vysvětleny. Se zdárným plněním 
všech úkolů vám krom průvodce pomohou i všichni 
vedoucí a roveři. Nováčkovskou a Přijímací zkoušku 
včetně průvodce noste, prosím, na každou schůzku i 
výpravu. Ve chvíli, kdy splníte Přijímací zkoušku, 
stáváte se právoplatnými členy našeho oddílu. Pokud 
také následně splníte i Nováčkovskou zkoušku, 
obdržíte od nás mimo gratulace a uznání také mnoho 
důležitých věcí, které budete v oddíle časem používat – 
např. nášivky na kroj, šátek, turbánek, skautskou 
stezku, oddílové tričko či rébl.  

Tak s chutí do toho a hodně úspěchů! 

Připravili jsme pro vás 
první letošní 

!SOUTĚŽ! 
Stejně jako v minulých letech budeme v každém čísle 
Hlásínku hrát o pořádný balík Mustangů, které 
můžete využít třeba při dražbách během schůzek. 
Pokud splníte jednoduché zadání, otevře se vám 
cesta k lákavé výhře. Ale už dost slov a pojďme si 
rovnou zadat soutěžní úkol na měsíc říjen!  

 

Rovných 15 Mustangů  
si vydělá ten, kdo v průběhu října napíše do 

knihy návštěv na našich oddílových stránkách 
www.27skauti.cz  

jakýkoliv smysluplný příspěvek!  
 

Může to být cokoliv - třeba jak se vám líbila schůzka či 

výprava, co zajímavého jste prožili, jaké místo jste nedávno 

navštívili atd.  

Už jste slyšeli o úspěchu našeho oddílu 

v celostátním kole 

SVOJSÍKOVA ZÁVODU? 
Jak jistě všichni víte, starší z vás postoupili do 
celostátního kola Svojsíkova závodu, jež byl 
tematicky inspirovaný universem knižní ságy Písně 
ledu a ohně nebo, chcete-li, veleznámým seriálem 
Hra o trůny. Pod praporcem rodu Starků naši 
zlovlci ze severu hájili naše stádo Mustangů 
v nelítostném boji s ostatními skautskými středisky 
z celé republiky. Boj to byl jistě nelehký, jelikož 
v tomto závodě se setkali nejlepší z nejlepších!  
I přesto naši mladí hrdinové dokázali ve vší rytířské 
počestnosti obsadit nádherné 11. místo, za což jim 
jménem celého 27. oddílu ještě jednou gratulujeme 
a doufáme, že to pro ně byl víkend plný poučení, 
ale hlavně víkend plný zábavy prožitý se skvělými 
kamarády!  

Vyhrazeno pro VIP akci 

Jistě jste již zaregistrovali, že náš oddíl 
pořádá vedle klasických akcí i tzv. VIP  
akce, na kterých vždy zažijete s oddílem 
něco výjimečného. Pomyslnou vstupenkou 
na tuto akci je VIP kartička, kterou můžete získat 
během dražeb v rámci schůzek nebo mnohými jinými 
způsoby – např. výhrou měsíčního bodování apod.  
První oddílová VIP akce proběhne již tento víkend. 
Pevně doufám, že si v sobotu 7. 10. 2017 uděláte čas 
a vyrazíte s námi. Věřte, že se máte skutečně na co 
těšit. Pojedeme se totiž podívat do Prahy, která skrývá 
mnoho zajímavostí, které jsme doposud nenavštívili. 
Jednou z nich expozice Mořského světa, která vás 
zcela určitě nadchne! Tak si to nenechte ujít!  
V této souvislosti se na vás obracíme s prosbou, 
abyste nám zavčasu nahlásili, zdali se nadcházející 
VIP akce zúčastníte či nikoliv a to hlavně z důvodu 
zarezervování příslušného počtu sedadel v autobusu. 
Velice děkujeme! 
 

Užívejte říjnové akce, mějte se moc hezky  
a těším se na vás u příštího čísla Hlásínku! 

 


