
 

 Infostánek 
• Důležitým lednovým tématem jsou členské 

příspěvky, o nichž se více dočtete ve vedlejším 
sloupečku. Věnujte mu prosím zvýšenou pozornost!  

• V únoru nás čeká skvělá Jarní výprava, která nás 
zavede do luxusní skautské základny v Hostinném. 
Výprava proběhne v termínu 25. 2. – 2. 3. 2018.  
I v letošním roce ji strávíme s holčičím oddílem 
z našeho střediska. Zapište si proto tuto akci do 
vašich oddílových kalendářů, které jste všichni 
obdrželi během Vánoční výpravy. Pevně věříme, že 
z něj máte radost a že již zaujímá nějaké hezké 
místo ve vašem pokoji, kde vám bude jistě 
připomínat nejen jaký je měsíc a den, ale i hezké 
chvíle strávené s oddílem.  

• Rovněž připomínáme důležitý termín letního tábora, 
který proběhne v termínu 30. 6. - 20. 7. 2018. 

• Společně s tímto Hlásínkem se vám dostává do ruky 
rovněž rozpis oddílových akcí na druhý půlrok. 
Naleznete ho však také na našich internetových 
stránkách www.27skauti.cz 

• Během zimních měsíců máme v plánu vyrazit na 
běžky, sjezdovky a boby, pokud nám to počasí jen 
trochu dovolí. Pro případ nepřízně však budeme 
vždy mít připravený záložní program. Výpravy tudíž 
určitě kvůli nedostatku sněhu rušit nebudeme.  

• S obdobím zimy a nadcházejícím obdobím jara je 
spojena možnost, nechat své děti 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.   

•  
Vyhlašujeme lednovou soutěž 

Na motivy  
Snadno vydělaných Mustangů 

 

Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že každý 
Mustang se u nás v oddílu hodí. Především pak 
během dražeb, kde můžete získat zajímavé výhody. 
Proto by byla škoda nevyužít nabídku, jak si 
Mustangy snadno a rychle vydělat. A právě takovou 
možnost budete mít v průběhu ledna v této soutěži, 
která s sebou přinese vzpomínky na uplynulé 
Vánoce. Věřím, že jste si je všichni užili v poklidu a 
kruhu rodinném. A rovněž doufám, že jste na 
Štědrý den pod stromečkem našli to, co jste si přáli.  
 

Právě o tom, co vám v letošním roce Ježíšek nadělil, 
bude i tato soutěž. Nejen já, ale určitě i všichni 
ostatní jsou velmi zvědaví, co zajímavého jste pod 
stromečkem našli.  
 

Proto by bylo skvělé, kdybyste v průběhu ledna 
popsali do knihy návštěv alespoň jeden dárek, 
který jste během letošních Vánoc obdrželi. 
Nemusíte zůstávat pouze u jednoho, určitě jich 
může být více. Důležité však je, abyste ho alespoň 
trochu popsali a sdělili nám o něm nějakou 
zajímavost – např. „Dostal jsem obrázkovou 
encyklopedii o známých českých osobnostech“. 

V této soutěži bude hlavním hodnotícím kritériem, 
jak dobře danou věc(i) popíšete. Své příspěvky pište 
do knihy návštěv do neděle 28. 1. 2017. Již teď se 
moc těšíme!  

Do nového roku 2018 vám i vašim rodičům a blízkým, přejeme za celý 27. oddíl jen to nejlepší! Hlavně zdraví, 
štěstí a lásku, aby se spoustu vašich snů stalo skutečností a aby se vám dařilo vše, do čeho se pustíte!  

Těšíme se na další skvělé akce, které s oddílem podnikneme a na kterých se budeme pravidelně potkávat!  

Přinášíme vyhlášení výsledků 
PROSINCOVÉ SOUTĚŽE 

Nyní je čas na vyhlášení prosincové soutěže! Pro úplnost 
připomínám, že jste měli za úkol do knihy návštěv napsat, 
kolik si myslíte, že se nás během Vánoční výpravy sesedne 
u oddílové Štědrovečerní večeře. Ten kdo tak učinil, měl 
šanci vyhrát pořádný balík Mustangů! Většina z vás jistě 
ví, že se nás nakonec sešlo neuvěřitelných 43 členů.  
 

Těmi, jenž tipovali nejlépe, jsou: 
 

Žralok s krásným tipem 41. 
 

Těsně za ním se umístil  
Kryštof (46) a Jestřáb (40).  

 

Na místě třetím se sešli Radim, Šimon, Filip 2  
a Vlk, jenž všichni tipovali 47.  

 

Gratulujeme vítězům a všem ostatním, kteří do soutěže 
přispěli svým tipem.  

 

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 naší 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 uvažujeme v budoucnu zrealizovat. 
Financování takového projektu je však značně náročné. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli částku členského 
příspěvku od letošního roku zvýšit na 700 Kč. Nově získané 
prostředky budeme každý rok ukládat na zamýšlený 
projekt nové klubovny. 
V případě, že přímo v našem oddílu nebo v některém 
z dalších oddílů  našeho střediska máte jednoho rodinného 
příslušníka, pak je výše členského příspěvku pro každého z 
nich stanovena na 650 Kč. V případě dvou a více 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 
následující údaje:   
� číslo účtu: 2900508650/2010 
� variabilní symbol: datum narození člena 
� zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena 

 

2) Hotově na jedné z 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 z praktického hlediska považujeme 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 


