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Konečně tu máme leden a za okny se opět
třpytí bílý sníh. Ideální čas vyrazit na lyže. Opět nás
čekají dvě výpravy a vy si budete moci vybrat mezi
běžeckými lyžemi a těmi na sjezd. Nezapomeňte se
proto včas ujistit, zda máte své vybavení v pořádku
a správně seřízené. Nyní se zdá, že nám budou
sněhové podmínky nakloněny a my budeme moci
v lednu vyrazit na svahy a běžkařské tratě. Pokud
by se však tato situace změnila, budeme mít pro
vás připravený alternativní program.
Spolu s Hlásínkem se vám do rukou dostává ještě
jeden papír. Jedná se o rozpis akcí na toto pololetí,
tak si jej doma vystavte, aby vám neunikla žádná
oddílová akce! Rozpis akcí najdete samozřejmě také
na našich webových stránkách www.27skauti.cz
Konec pololetí je už skoro za dveřmi a spolu s ním
přichází i pololetní vysvědčení. Ti z vás, kteří na
některou z akcí přinesou kopii svého vysvědčení
s vyznamenáním, obdrží jednorázovou odměnu
ve výši 100 Mustangů. A pokud vám vyznamenání
v tomto pololetí uniklo, není vůbec nic ztraceno.
Stejná odměna na vás bude čekat na konci školního
roku, takže pokud se budete více snažit, určitě na
vyznamenání dosáhnete!
Další pololetí s sebou přináší nejen akce s oddílem,
ale též několik společných s jinými oddíly střediska.
Jedna z nich nás čeká v únoru, kdy vyrazíme na
boby s vlčaty. Začátkem března se můžete těšit na
Jarní prázdniny, které prožijeme spolu s dívčím
oddílem. Letos se podíváme do Jilemnice, kde
strávíme čas od 3. do 8. 3. 2019.
Pokud se podíváte na poslední akci zapsanou ve
vašem novém rozpise, uvidíte jako vždy náš letní
tábor. Je to ta nejlepší akce z celého roku, na které
byste určitě neměli chybět. Na letošní táborový
pobyt si rezervujte období od 29. 6. do 19. 7. 2019.

Pozor! Přichází změny!
Vsadím se, že toto nikdo z vás nečekal! V našem oddíle
totiž dochází k několika změnám, které jsme se
rozhodli zavést již od ledna tohoto roku. Tyto změny se
týkají povinného vybavení na schůzky, obsahu vašich
KPZ a rovněž organizace úklidu po schůzkách.

Konkrétně se jedná o následující tři změny:

1) Šátek se stává povinnou součástí vašeho vybavení

na schůzky! Nezapomeňte si ho tedy od příští schůzky
přidat do batohu. Tato novinka rovněž znamená, že
šátek budete povinně nosit i na jednodenní a vícedenní
výpravy. Obecně totiž platí, že na tyto akce máte mít
(krom jiného) i povinné věci na schůzku.

2) Úklid klubovny po schůzkách bude probíhat tak,

že se v něm budou družiny střídat po jednom měsíci.
To znamená, že jedna družina bude po schůzce uklízet
klubovnu po dobu celého měsíce. Následující měsíc ji
vystřídá druhá družina. Na hlavní nástěnce v klubovně
bude vždy vyvěšeno, která družina má v daném měsíci
službu na úklid.

3) KPZ bude od ledna 2019 nově obsahovat dvě další
důležité položky - malý zavírací nožík a drobné peníze
v hodnotě - 50, 20 a 10 Kč (celkem tedy 80 Kč).

Registrační poplatky 2019
V minulém vydání Hlásínku jsme vás informovali o
výběru jednorázových registračních příspěvků na rok
2019. Tyto 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). 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 tří a více členů
rodiny vybíráme 600 Kč za každého z nich.
Možnosti uhrazení Vám nabízíme dvě:
1) Převodem na transparentní účet Fio banky
Do příkazu k úhradě prosím vyplňte tyto 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.
Preferujeme převod peněz na bankovní účet, který
považujeme z praktického hlediska za nejjednodušší.
Registrační příspěvky je nutné uhradit nejpozději
do středy 23. 1. 2019. Moc děkujeme za spolupráci.

Je zde nový měsíc a to znamená jednu zásadní
informaci. Mám samozřejmě na mysli novou soutěž.
S tou se podíváme na jednu typickou činnost
spojenou s novým rokem, novoroční předsevzetí.
S příchodem nového roku slýcháváme tato dvě slůvka
ze všech stran, ale co vlastně znamenají? Předsevzetí
je nějaký závazek vůči nám samotným a jeho cílem je
nějak změnit naši dosavadní vlastnost či zlozvyk nebo
nějak změnit náš aktuální životní styl. Tento slib je
pro nás většinou nepříjemný, jelikož člověk se
změnám přirozeně brání. Díky tomuto faktu zůstává
většina novoročních předsevzetí jen u slov, ale na činy
se již tak nějak zapomíná. Ve skutečnosti je ovšem
plnění předsevzetí poměrně jednoduché - stačí mít
potřebnou motivaci a stanovený plán!
Jsme přesvědčeni, že i my, skauti, na sobě chceme
neustále pracovat a zlepšovat se. Proto bychom právě
na podobná novoroční předsevzetí neměli zapomínat a
zároveň se je snažit splnit. Abychom vás v tom
trochu podpořili, nabízíme vám snadný přivýdělek
ve výši 15 Mustangů! Stačí, když do pátku 1. 2.
napíšete do knihy návštěv na webových stránkách
oddílu, jaké novoroční předsevzetí jste si dali.
Pokud jich bylo více, uveďte pouze jedno z nich.
Pokud jste si žádné předsevzetí nedali, napište jednu
vlastnost, kterou byste na sobě chtěli změnit či zlepšit.

Pozvánka na ples Mustangů
Chtěli bychom vás, rodiče našich členů, tímto
srdečně pozvat na ples střediska Mustang,
který se bude konat v pátek 12. 4. 2019
v kulturním centru Vratislavice 101010.
Budeme velice rádi, když se v tento výjimečný
večer s vámi všemi setkáme. Veškeré důležité
informace zavčasu zveřejníme.

