
 

 

 

 

 

 

 

Infostánek 
• Doufejme, že s nadcházejícími zimními měsíci přijde i 

větší sněhová nadílka než ta současná. Náš oddíl 
sněhu vždy využívá a pořádá výpravy na běžky, 
sjezdovky i snowboardy. Tyto výpravy jsou 
samozřejmě vhodné i pro nováčky, protože se 
skupina vždy přizpůsobí jejich tempu a úrovni 
zdatnosti. Pokud doma nemáte žádné běžky či 
sjezdovky a chtěli byste se těchto výprav zúčastnit, 
poptejte se známých, zda by vám je nemohli půjčit. 

• Tradiční Vánoční výprava letos proběhne v termínu 
15 - 17. 12. 2017. Je to jedna z těch nejhezčích v roce, 
proto pevně věřím, že k našemu štědrovečernímu 
stolu zasedne co nejpočetnější rodina „27. oddílu.“ 

 

• S velkým předstihem vám již nyní můžeme sdělit, že 
letní tábor oddílu se bude konat opět na louce ve 
Vápně, a to v termínu 30. 6. - 20. 7. 2018. 

• V průběhu prosince a ledna nás všechny čeká jedna 
velmi důležitá věc, kterou je úhrada členských 
příspěvků na rok 2018. Více informací se dočtete 
v jednom z článků na této straně Hlásínku. 

 

Což si takhle tipnout 
 a vyhrát balík Mustangů? 

V prosincové soutěži to je možné! 
 

Ani prosinec nebude výjimkou v našem pravidle,  
že v každém čísle Hlásínku naleznete fajnovou soutěž, 
díky které si budete moci přivydělat nějaký ten 
Mustang navíc. Ty můžete zúročit třeba během dražeb, 
které probíhají na každé oddílové akci. V prosincové 
soutěži využijeme po delší době naše webové stránky – 
konkrétně knihu návštěv. Hlavním tématem bude 
tentokrát vaše schopnost správného odhadu.  
 

Zadání zní:  
 

Během tradiční Vánoční výpravy se náš oddíl 
pravidelně schází u štědrovečerního stolu. U něj 
zasedne opravdu početná „rodina“ 27. oddílu skautů, 
jelikož se na nás přijede podívat mnoho starších členů 
oddílu. Zkuste si tedy do 14. 12. 2017 tipnout, kolik se 
nás sejde na letošní Vánoční výpravě u štědrovečerního 
stolu! Své tipy piště do knihy návštěv na internetových 
stránkách oddílu www.27skauti.cz. 

 

Jako nápovědu uvádíme, že předloni nás bylo 34  
a v minulém roce dokonce 43! 

 

Registrační poplatky 2018 
Přelom roku je v našem středisku spojen s velmi 
důležitou záležitostí – jedná se o výběr jednorázových 
registračních příspěvků za rok 2018. Vybrané finance 
se následně poměrně dělí mezi naše středisko a 
nadřazené instituce Junáka. Za naši poměrnou část 
hradíme nutné výdaje spojené s fungováním oddílu 

(nájemné za klubovnu, materiál, vybavení a mnoho 
dalšího). V letošním roce do toho výčtu přibyla ještě 
jedna důležitá věc – projekt nové klubovny, který 
bychom chtěli v budoucnu zrealizovat. Financování 
takové akce je však značně náročné. Z tohoto důvodu 
jsme se rozhodli částku členského příspěvku od 
letošního roku zvýšit na 700 Kč. Nově získané 
prostředky budeme pravidelně ukládat na zamýšlený 
projekt nové klubovny. 
V případě, že přímo v našem oddílu nebo v některém 
z dalších oddílů  našeho střediska máte jednoho 
dalšího rodiny, pak je výše členského příspěvku pro 
každého z nich stanovena na 650 Kč. V případě dvou 
a více členů vybíráme 600 Kč za každého z nich.  
 

Rádi bychom vás tímto požádali, abyste členské 
příspěvky uhradili do konce ledna 2018. 

 
 

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 prosincových či lednových schůzek. 
 V tomto případě stačí přinést peníze na některou 

ze schůzek a předat je Zipovi. Hned poté rovněž 
dostanete potvrzení o převzetí peněz.  

 

Při volbě formy placení, prosím, preferujte převod na 
bankovní účet, který považujeme z praktického 

hlediska za nejlepší a nejjednodušší. Předem velice 
děkujeme. Jelikož se jedná o transparentní účet, lze 
jeho stav a pohyby sledovat i na internetu.  
 

Předem moc děkujeme za spolupráci 

Za celé vedení 27. oddílu skautů bych vám chtěl 

popřát klidné a radostné Vánoce plné pohodově 

stráveného času s vašimi blízkými a také úspěšný 

vstup do roku 2018! Sejdeme se opět v lednu!  

Skautské středisko Mustang děkuje 
všem dárcům, kteří v roce 2017 

přispěli na naši činnost: 

Máme pro vás výsledky  

LISTOPADOVÉ SOUTĚŽE 
Jistě jsou v tuto chvíli napjatí Ti z vás, kteří poslali 
své nejvtipnější fotky do listopadové soutěže.  
Aby také ne, když nyní budeme vyhlašovat vítěze!  
Do soutěže se nám nesešlo 7 fotek a všechny opravdu 
stály za to! Vybrat proto nejlepší nebylo jednoduché, 
protože každý příspěvek měl něco do sebe. Nakonec 
se vítězem, který si odnese 25 Mustangů, stává: 
 

M E D V Ě D 
Mít leguána na hlavě je fakt něco, co jsme opravdu 
nečekali. Tento nápad nám připadá nejen zajímavý, 
ale zároveň i vtipný!  
Mimo našeho vítěze se soutěže zúčastnili Henry, 
Žralok, Soudek, Jestřáb, Honza a Vlk. Těchto šest 
si za svou snahu, originální nápad i trefný výběr 
zaslouží odměnu ve výši 10 Mustangů! 

Všem zúčastněným gratulujeme! 
 


