Infostánek

 Již tuto sobotu se vydáme na první VIP akci
v tomto roce. O systému těchto speciálních výprav
se více dočtete v samostatném odstavci na této
straně Hlásínku.
 V termínu 26. - 30. 10. 2018 proběhne naše
tradiční vícedenní podzimní výprava. Tentokrát se
vydáme do skautské základny v Hradci Králové,
která poskytuje veškerý komfort a skvělé zázemí.
Mohu vám slíbit, že se bude jednat o perfektní
akci, kterou si určitě nenechte ujít!
 Upozorňujeme, že ve středu 31. 10. 2018 se
pravidelná schůzka v klubovně nekoná.
 Pravidelně sledujte webové stránky našeho oddílu
www.27skauti.cz, kde naleznete důležité aktuality,
fotky z proběhlých akcí, lístečky na nadcházející
výpravy, aktuální i starší čísla Hlásínku a mnoho
dalšího! Zejména doporučuji, abyste se v sekci
kronika podívali do minulého roku a zhlédli
fotografie z akcí, které jsme společně absolvovali.

Zpráva z roverské akce „Korbo“
Během minulého víkendu se pár roverů z našeho
oddílu zúčastnilo celorepublikové akce, jenž nese
název KORBO. V podstatě se jedná o akci, kde
organizátoři zajistí prostory, ale veškerý program si
dělají účastníci navzájem, což se také odráží v hesle
akce – udělej si sám. Na letošní ročník se do prostorů
bývalé raketové základny Bratronice sjelo přibližně 800
skautů z celé republiky. Převážnou část areálu tvořily
vraky aut, rozpadlé budovy, hromady motorek a kol.
Důležitou částí byly bunkry, jelikož se v nich
odehrávala většina programu. Z jednoho se vytvořilo
kino, ve druhém probíhaly taneční programy a nakonec
se jeden bunkr, díky přičinění pražského skautského
střediska Dvojka, přetvořil na místo s úžasným
ozvučením, malým barem a nekonečnou hrou světel.
Každý účastník si našel aktivity přesně pro něj, jelikož
opravdu bylo z čeho vybírat. Od poučných přednášek,
promítání, tanečních workshopů, velké bitvy, až po
polštářovou bitvu, speedminton, přednášky od SVATu
(Skautský Video Audio Tým). Dokonce se našlo také
několik bláznivých aktivit, například debata o
ponožkách. Zájemci diskutovali o oblíbeném vzoru,
střihu, materiálu, ale nakonec se bavilo i o ponožkobotách, bearfoot sandálech, chození naboso, prstových
botách apod. Nejlepší činností ovšem bylo poznávání
nových lidí, jelikož každý byl jedinečný a něčím
unikátní. Všichni naši roveři dojeli domů nadšení a
naplněni inspirací. I takové akce je možné zažít, pokud
je člověk skautem! Určitě doporučuji někdy podobnou
akci vyrazit a zažít tu jedinečnou atmosféru!

Oddíl vám i tento rok nabízí
VIP akce a soutěže v Hlásínku!
Všichni, kteří se podívali do rozpisu akcí, si dozajista
všimli, že krom běžných a vícedenních výprav se v něm
nachází také několik výprav označených jako VIP akce.
Náš oddíl během roku pořádá pět VIP akcí, na kterých
máte šanci zažít něco jedinečného a neopakovatelného.
Například se můžete podívat, kde jsou na letišti
uschována letadla, podívat se na zajímavosti v Liberci,
ale i v našem hlavním městě, zaplavat si, ozkoušet si
svou obratnost v lanovém centru a mnoho dalších
činností. Vstup na tyto akce není jen tak. K účasti na
tento typ výprav potřebujete vstupenku v podobě VIP
karty. Tu můžete získat za vysokou docházku nebo si
ji můžete vydražit. Kde na ní vzít Mustangy? Krom
běžné odměny za každou výpravu a schůzku,
vyluštěnou morseovku, máte jednu další, speciální
možnost. Je neuvěřitelně jednoduchá, ale dokáže vám
vydělat opravdu pořádný balík Mustangů navíc. Každý
měsíc najdete v Hlásínku zadaní soutěže a pokud
splníte jednoduché podmínky, tak na vás čeká poctivá
odměna. Za získané Mustangy si můžete dražit již
zmíněné VIP karty a vydávat se tak s námi na
jedinečné akce, ale můžete si koupit také mnoho
dalších karet, které vám přinesou neuvěřitelné
množství výhod. Kromě toho se jména všech
zúčastněných a všech výherců objeví v dalším čísle
Hlásínku. Tak neváhejte a zkuste si hned první letošní
soutěž, jejíž zadaní najdete o kousek níže.

!!!Říjnová soutěž!!!
Máme pro vás tradiční soutěže v Hlásínku, ve kterých
můžete každý měsíc vyhrát kupy Mustangů. Splněním
jednoduchých úkolů získáte Mustangy, za které si
můžete na schůzkách dražit fantastické kartičky.
Zadání soutěžního úkolu se budete dozvídat v každém
čísle Hlásínku. Pro měsíc říjen vyhlašujeme následující
znění soutěže:

Kdo si co nejpřesněji tipne, kolik Mustangů
získá výherce říjnového bodování, obdrží:

20 mustangů
Ostatní tipy oceníme podle toho, jak moc se přiblížily
správnému výsledku.
Tipovat můžete v knize návštěv na oddílovém webu
www.27skauti.cz a to o soboty 3. 11. 2018.

Milí nováčci…
rád bych vás jménem celého oddílu přivítal a popřál
vám mnoho krásných a nezapomenutelných chvil
s oddílem. Zcela určitě se vám tak do ruky dostala
naše Přijímací a nováčkovská zkouška. Jedná se
o seznam základních dovedností a znalostí, které by
měl každý člen našeho oddílu 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. Přijímací a nováčkovskou 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!

