
 

 Slyšíte to? To zvoní zvoneček! Pokud se už 
nemůžete dočkat Vánoc stejně jako já, tak pro vás 
mám jednu důležitou informaci. Vánoce a rovněž 
společný čas strávený s rodinou se už blíží, ale 
ještě blíž je naše tradiční Vánoční výprava, která 
se bude konat v termínu 14. – 16. 12. 2018. 
Ubytováni budeme v luxusní chatě v Janově nad 
Nisou. Rozhodně na tuto akci přijeďte, jelikož to 
bude opět po roce jedinečná šance užít si spoustu 
zábavy, zažít tu pravou vánoční atmosféru a 
navzájem si nadělit něco hezkého pod stromeček. 

 Po Vánoční výpravě nás čeká ještě jedna schůzka 
a poté si dáme do nového roku menší pauzu.  
Ale hned od začátku roku 2019 opět rozproudíme 
v oddíle naši běžnou činnost. Budou nás čekat 
výpravy na sjezdovky, nebo na běžky. Bylo by tedy 
dobré podívat se, zda máte všechno potřebné 
vybavení v pořádku a jste na tyto skvělé akce 
řádně připraveni. 

 V dostatečném předstihu bychom vás chtěli 
informovat, že letní tábor našeho oddílu proběhne 
v termínu 29. 6. - 19. 7. 2019. 

 Poslední, ale neméně důležitou informací je to,  
že v pátek 12. 4. 2019 pořádá naše středisko 
ples Mustangů, na který tímto srdečně zveme 
rodiče našich členů. Budeme moc potěšeni, 
když se této společenské události budete moci 
zúčastnit. Ples se bude konat v Kulturním 
středisku Vratislavice 101010. Všechny 
důležité informace vám zavčasu zašleme. 

Některým z vás se při těchto slovech již něco vybaví, ale 
pokud ne, nemáte se čeho bát, jelikož tenhle článek vám 
jejich význam přiblíží. Betlémské světlo je jedna 
z vánočních tradic. Její význam spočívá v tom, že se 
z Betléma, místa kde se narodil Ježíš Kristus, šíří 
plamen svíčky. Ten symbolizuje život a šíření dobra. 
Plamínek svíčky by nám měl zároveň připomínat, že 
Vánoce jsou především svátky klidu a míru.  
Betlémský plamen se zapaluje již velmi dlouho, ale 
jakožto Betlémské světlo ho označujeme až od roku 
1986. Tehdy dostala Ada Brandstetter z Rakouska 
nápad, přivést toto světlo do její země a tam ho rozdávat 
všem, kteří o něj budou mít zájem. Zároveň měl tento 
čin i charitativní význam, jelikož každý, kdo si světlo 
vzal, mohl něco málo přispět na dobročinné účely. Tento 
nápad se rychle uchytil a další státy se rozhodly, že by 
se do této akce chtěly zapojit. Otázkou však bylo, jak 
bude akce organizována. Zde projevili svou iniciativu 
skauti z Rakouska. Ti se nabídli, že budou Betlémské 
světlo rozvážet do okolních států, kde si ho tamní skauti 
převezmou a rozdají občanům dané země. Jejich návrh 
byl vřele přijat, jelikož díky jejich zapojení bylo vybráno  
i více peněz, čímž rostl charitativní význam této činnosti. 
Kromě toho se Betlémské světlo díky skautům stalo 
symbolem šířícího se klidu, míru a vánoční atmosféry, 
která spojuje všechny lidi, stejně jako to dělá skauting 
samotný.  

Přelom roku je v našem středisku spojen s velmi 
důležitou záležitostí – jedná se o výběr jednorázových 
registračních příspěvků na rok 2019. 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). Stejně 
jako v minulém roce do tohoto výčtu řadíme i příspěvek 
na projekt nové klubovny, který bychom chtěli  
v budoucnu zrealizovat. Financování takové akce je však 
značně náročné, proto část z registračního poplatku 
ukládáme na zamýšlený projekt nové klubovny.  
Výše členského příspěvku pro rok 2019 je stanovena na 
700 Kč. V případě, že přímo v našem oddílu, nebo 
v některém z dalších oddílů našeho střediska, máte 
jednoho dalšího člena rodiny, pak je výše členského 
příspěvku pro každého z nich stanovena na 650 Kč.  
V případě dvou a více členů rodiny vybíráme 600 Kč za 
každého z nich.  

Rádi bychom vás tímto požádali, abyste členské 
příspěvky uhradili do konce ledna 2019. 

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.  
Preferujeme převod peněz na bankovní účet, který 
považujeme z praktického hlediska za nejlepší a 
nejjednodušší. Jelikož se jedná o transparentní účet,  
lze jeho stav a pohyby sledovat i na internetu. 

Předem moc děkujeme za spolupráci. 

Tak a je to konečně tady! S novým číslem Hlásínku 
samozřejmě přichází jedna nedílná součást a tou je 
vyhlášení soutěže z posledního čísla. Vaším úkolem 

bylo napsat do knihy návštěv váš tip na otázku: 
„Kolik astronautů NASA bylo, nebo jsou členy 
skautské organizace?“ Celkem se nám sešlo 8 

odpovědí a o přední pozice se strhl pořádný souboj. 
Nebudu vás už napínat a prozradím vám výsledky. 

 Správnou odpovědí bylo 206 astronautů. 

S příchodem nového měsíce pro vás máme další 
parádní soutěž, ve které budete mít šanci získat až 
30 Mustangů! Ano, čtete správně! Zadání je snadné! 
Vyrobte pro svého kamaráda co nejoriginálnější  
a nejhezčí přáníčko k Vánocům a přivezte ho s sebou 
na Vánoční výpravu. Během soboty si je od vás 
vybereme, ohodnotíme a následně je umístíme pod 
ozdobený stromeček, kde si je adresáti vyzvednou. 


