Doslova hvězdná soutěž!

Infostánek
 Na zadní straně každého čísla Hlásínku naleznete
zajímavou soutěž. Zadání těchto soutěží je velmi
různorodé, avšak jedno mají společné! Jedná se o
skvělou možnost, jak si vydělat Mustangy navíc!
Tyto Mustangy se vám mohou hodit třeba během
dražby kartiček s výhodami, které probíhají jak na
schůzkách, tak i na výpravách. Výsledky každé
soutěže se dozvíte vždy v následujícím měsíci na
zadní straně Hlásínku. Výsledky říjnového zadání
se tedy dočtete o pár řádků níže. Všem výhercům
gratulujeme! A co v listopadu? Zkusíte i vy své
štěstí v soutěži? Věříme, že ano!
 Mustangy navíc si můžete snadno vydělat i jiným
způsobem. Na lístečku ke každé výpravě (kromě
VIP akce) naleznete text zašifrovaný v morseovce.
Pokud ho správně vyluštíte a odevzdáte na srazu,
čeká vás odměna ve výši 5 Mustangů, kterou
vyplácíme na konci výpravy. A pozor! Ve znění
morseovky se mnohdy skrývá zajímavý úkol, jehož
splnění vám přinese další Mustangy navíc!
 Již za necelý měsíc se budete moci zúčastnit další
VIP akce, na které opět zažijete něco netradičního.
Nezapomeňte si tedy poznamenat datum této akce
(sobota 1. 12. 2018) do svých kalendářů!
 V termínu 14. - 16. 12. 2018 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.
 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). Věříme, že
tuto věc bez problému zvládneme. Veškeré
informace se dozvíte v příštím čísle Hlásínku.

Vyhlášení výsledků

říjnové soutěže
V minulém vydání Hlásínku jsme vyhlásili soutěž,
která byla zaměřena na naše oddílové bodování. Cílem
soutěže bylo si co nejpřesněji tipnout, kolik Mustangů
získá výherce říjnového bodování. My již nyní můžeme
prozradit, že výhercem bodování za měsíc říjen se stal
Šípek, který získal 86 Mustangů. Do soutěže se nám
sešlo celkem osm tipů, které jsme hodnotili podle
toho, jak moc se přiblížily správnému výsledku. Vaše
pořadí a výhry jsou následující:
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Hobit
Šípek
Vlk, Dave
Šmuel, Kuba
Šimon
Radim
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20M
18M
15M
14M
10M
5M

Je tu další skvělá soutěž, která vám může
přinést pořádný balík Mustangů navíc.
Přesněji můžete získat až 25 Mustangů, ale
každý jich za účast získá minimálně 5.
Tentokrát se bude soutěž týkat skautingu,
vesmíru a astronautů, což jsou lidé, kteří absolvovali let
vesmírem, nebo pro něj byli vycvičeni. A ještě pro vaši
zajímavost, věděli jste, že ve vesmíru jsou dvě planetky
pojmenované Svojsík a Foglar? Nyní však zpět k zadání
listopadové soutěže!
První astronauti NASA byli vybráni v roce 1959 a do
současné doby tuto nelehkou práci vykonávalo něco málo
přes 300 osob.
Ten, kdo si co nejpřesněji tipne, kolik z těchto 300
astronautů byli skauti, tak vyhraje slíbené Mustangy.
Ostatní tipy oceníme podle toho, jak moc se přiblížily
správnému výsledku. A jak jsme slíbili, všechny tipy
dostanou jednorázovou odměnu 5 Mustangů, takže nikdo
z vás neodejde z listopadové soutěže s prázdnou!
Své tipy můžete psát do knihy návštěv na webových
stránkách oddílu www.27skauti.cz nebo na podepsaném
papírku na některé z našich akcí. Termín uzávěrky
soutěže je sobota 1. 12. 2018!

Jak pomohl skauting
Československu?
Během října najdeme v kalendáři mnoho
svátků a mezinárodních dnů. Některé z nich
zní celkem zajímavě. Například Mezinárodní
den boje proti popáleninám, Světový týden kostí a kloubů,
Světový den páteře nebo třeba Světový den úrazů. Vedle
těchto svátků ovšem najdeme ještě jedno významné
výročí. Dne 28. 10. 2018 to bylo přesně 100 let od vzniku
Československa, tedy od doby kdy se naše země stala
samostatným státem. Zároveň to pro skauty znamená
oslavu Skautské pošty. Skautská organizace totiž
pomáhala při vzniku Československa tím, že vytvořila
první známky a obstarávala první poštovní systém, který
fungoval
již
druhý
den
státu
(neboli
od
29. října 1918). Skauti navíc doručovali poštu členům
vznikající vlády, jelikož dostat dopis od skauta znamenalo
jistotu, že dopis nikdo nečetl. Pokud vás téma skautské
pošty zaujalo, tak doporučuji nový seriál České televize s
názvem „Skautská pošta 1918“, který pojednává právě o
této zajímavosti z historie skautingu.
,

Jak rozumět bodování?
U svého jména či přezdívky v bodovací tabulce na přední
straně Hlásínku naleznete každý měsíc jeden z níže
uvedených symbolů. Víte však, co přesně znamenají?
oproti minulému měsíci jste v pořadí postoupili nahoru.
oproti minulému měsíci jste v pořadí klesli dolu.
vaše pořadí v bodování se nijak nezměnilo.
Pokud jste si v příslušném měsíci vydělali největší počet
Mustangů, bude počet vašich vydělaných Mustangů
označen červeně. To proto, aby všichni věděli, kdo je tento
měsíc v bodování „na výši“! Může se však také stát, že celý
váš řádek bude označen žlutě! To znamená, že jste v
aktuálním měsíci na první, druhé nebo třetí pozici v
celkovém bodování!
Tak se snažte, ať je vaše bodování plné zelených šipek a
červených i žlutých řádků!! Mějte se skvěle!

