
 

 

 

 

 

 

 

Infostánek 
• S předstihem bychom vás rádi informovali, že během 

letošního prosince a ledna příštího roku nás čeká 
jedna z důležitých věcí. Tou je zaplacení ročních 
členských příspěvků. Jejich výše se pohybuje kolem 
700 Kč (v závislosti na počtu rodinných příslušníků ve 
středisku). Jistě jste si všimli, že tento příspěvek se 
navýšil. Hlavním důvodem pro tuto změnu jsou 
potřebné prostředky na projekt nové klubovny, o 
kterém uvažujeme a který probíhá prvotními 
přípravami. Mimo naše středisko pak tyto prostředky 
putují do nadřazených institucí Junáka. Věříme, že 
tuto věc bez problému zvládneme. Veškeré důležité 
informace se dozvíte v příštím čísle Hlásínku. 

• V termínu 15. - 17. 12. 2017 vyrazíme s oddílem na již 
tradiční Vánoční výpravu do luxusní chaty v Janově 
nad Nisou nedaleko Jablonce. Určitě si na tento 
termín nic neplánujte, protože přijít o tuto skvělou 
akci by byla opravdu obrovská škoda. Mohu Vám 
zaručit, že jde o jednu z těch nejlepších a 
nejkrásnějších výprav za celý rok.  

• Nezapomínejte se pravidelně věnovat soutěžím, které 
se v každém dalším Hlásínku objevují. Je to skvělá 
cesta, jak si vydělat několik Mustangů navíc a tím 
získat řadu výhod v podobě vydražených karet. Dražby 
probíhají každou schůzku i výpravu! Tak soutěžte, ať 
máte prostředky k vydražení si té nejlepší karty! 

• V listopadu nás čeká další skvělá VIP akce, na které 
vždy zažijete něco netradičního a mnohdy i nového. 
Nechte se překvapit, ale tuším, že listopadová VIP 
akce vás opravdu zaujme a bude zkrátka skvělá! 

• Někteří z vás možná ještě nevíte, co si představit pod 
akcí nesoucí název MRŠ. Nemusíte mít však žádné 
obavy, článek o letošním ročníku této tradiční akce 
můžete nalézt na této stráně Hlásínku. 

MRŠ 2017 
Tento rok nás opět čeká naše tradiční Mustang Road 
Show, jež se koná jednou za dva roky. Tentokrát je 
tématem Limonádový Joe! Na této MRŠi bude opět 
několik kategorií, ve kterých se bude soutěžit. Bude to 
zpěv (ať už vlastní nebo playback) a herecký výkon. 
Body můžete získat mimo výše zmíněné aktivity také za 
masky (kostým, líčení), dobře postavenou scénu 
s vlastními rekvizitami, taneční kreaci, kaskadérské 
kousky, nejlepší foto ze zkoušky a za plakát, na kterém 
by měla být reklama na whisky nebo Kolaloku! 
Možností, kde nahnat potřebné body a umístit se tak na 
co nejvyšší příčce této show je opravdu mnoho. Čeho 
však už tolik není je čas, ve kterém musíte vše vytvořit a 
natrénovat! MRŠ se totiž koná již za měsíc, přesněji 2. 
12. 2017 v 10:00. Rozhodně se vám vyplatí čerpat 
inspiraci z westernových příběhů a filmů, klidně rovnou 
i ze samotného Limonádového Joeho! 

Přeji vám spoustu dobrých 
nápadů a budu se těšit na váš 
výkon! Jsem přesvědčen, že 

bude skvělý! 

!LISTOPADOVÁ SOUTĚŽ! 
Stejně jako minulý měsíc, tak i na listopad jsme si 
pro vás připravili soutěž. Tentokrát už to nebude tak 
jednoduché, jako minule. Vaším úkolem totiž bude 
se vyfotit. Fotka to však nebude jen tak ledajaká – 
musí být co nejvtipnější. Rozhodně jsme zvědaví na 
vaši invenci a doufáme, že nás svými fotografiemi 
skvěle pobavíte! ;-) Vítězné fotografie potom najdete 
v dalším čísle našeho Hlásínku. 

 

Rovných 25 Mustangů  
si vydělá ten, kdo v průběhu listopadu pošle 

email s vtipnou fotografií na adresu 
Vojtech.Dlask@seznam.cz 

jako předmět emailu uveďte: Listopadová 
soutěž – vaše přezdívka  

 

Může to být opravdu cokoliv - třeba jak jste s pomalovaným 

obličejem, v nějakém bláznivém převleku nebo v nějaké 

opravdu srandovní pozici.  

Výsledky říjnové soutěže 

Minulý měsíc proběhla první soutěž, díky které jste 

měli šanci si přivydělat pár Mustangů do vašich 

peněženek. Obnos, který jste mohli vyhrát, činil 

rovných 15 Mustangů. Tuto krásnou sumičku si 

z této soutěže odnesl ten, kdo napsal jakýkoli 

smysluplný příspěvek do knihy návštěv na našich 

oddílových webových stránkách www.27skauti.cz. A 

příspěvků se sešla skutečně pěkná řada. Jen tak dál, 

pánové! Doufám, že příští soutěže se vás zúčastní 

ještě více! 
 

Kryštof, Soudek, Piškot, Henry, 
Filip 2, Emet, Medvěd, Jestřáb, 

Šmuel, Jenda, Kuba 

Těchto 11 borců si odnáší 15 
Mustangů. Gratulujeme vám! 

 

STEZKOVÝ HAD AKTUALIZOVÁN! 

Jistě jste si všichni všimli krásného stezkového hada, 

který nám visí na jedné z nástěnek v klubovně. Had 

se měnil velmi pozvolně, ale na táboře jste pořádně 

zamakali. Stezkový had proto prošel obrovskou 

aktualizací a nyní na něm můžete vidět, jak se kdo 

snaží se svými stezkami pohnout a na jakém schodu 

stojí! Pokud byste náhodou stáli na nižších příčkách, 

rozhodně nezoufejte! Příležitostí postoupit výš bude 

celá řada a věřím, že pokud se budete snažit stezkám 

věnovat dostatečné úsilí, dosáhnete za chvíli vyšších 

schodů! 

Tak s chutí do plnění stezek! Ať 
všichni na hadovi vidí, jak jste 

šikovní! 


