
Za celé vedení 27. oddílu skautů bych vám chtěl 
popřát klidné a radostné Vánoce plné pohodově 

stráveného času s vašimi blízkými a také úspěšný 
vstup do roku 2020! Sejdeme se opět v lednu!  

 

Tento článek sepsal Brouk a prozradí nám v něm něco 
o jeho koníčku. Nejprve se podíváme na rekordmany 
hmyzí říše. 

Světoví rekordmani 
goliathus goliathus – nejtěžší hmyz na světě, váží 
přibližně jako křeček 
Megaphragma caribea – nejmenší hmyz na světě 
Titanus giganteus – největší brouk na světě 
(respektive největší doložený exemplář) 
attacus atlas – největší motýl, velikostí odpovídá talíři 
Pakobylka – nejdelší hmyz na světě, rekordní velikostí 
je 55cm 

Naši čeští rekordmani 
Roháč obecný – nejdelší hmyz v ČR, jeho velikost je 
velmi proměnlivá (od 35 až do 95 mm) 
Nosorožík kapucínek – nejtěžší hmyz v ČR 
Dále vám popíši náčiní na lov. Síťky se dělí na smýkací 
a lehké. Smýkací využijeme na trávě, při lovení všeho 
hmyzu. Lehká je na chytání letícího hmyzu – motýlů, 
brouků, můr atd. Dále máme napínák, do něho se vloží 
usmrcený motýl či nějaká můra a dotáhne se podle 
velikosti a dá se sušit. Samozřejmě je toho ještě 
mnohem více.  
Pokud vás to zaujalo, jeďte se podívat na 
entomologickou burzu v Praze, koná se dvakrát za rok, 
nebo navštivte Babylon, kde se koná jednou za měsíc. 
Brouk si sepsáním tohoto článku úspěšně splnil 
úkol ve stezkách. Za to mu patří uznání a velká 
gratulace! Jen tak dál!  

 

Jak snadno vydělat balík Mustangů? 
Zúčastnit se prosincové soutěže! 

Máme tu pro vás další fajnovou soutěž, díky které si 
budete moci přivydělat hezkou sumu Mustangů navíc. 
Ty můžete zúročit třeba během dražeb, které probíhají 
na každé oddílové akci! Prosincová soutěž bude 
zaměřena především na schopnost správného odhadu  
a práce s  webovými stránkami oddílu www.27skauti.cz.  
 
 

A jak z ní zadání soutěže? 
 

Během tradiční Vánoční výpravy se náš oddíl pravidelně 
schází u štědrovečerního stolu. U něj zasedne opravdu 
početná „rodina“ 27. oddílu skautů, jelikož se na nás 
přijede podívat mnoho bývalých členů oddílu. Zkuste si 
tedy do čtvrtka 19. 12. 2019 tipnout, kolik se nás sejde 
na letošní Vánoční výpravě u štědrovečerního stolu!  
Své tipy piště do knihy návštěv na webových stránkách 
oddílu www.27skauti.cz. 

A na závěr pro vás máme malou nápovědu - předloni 
nás ke štědrovečernímu stolu usedlo 43! 

 Už jen tři týdny nás dělí od vánočních svátků, na 
které se určitě moc těšíte. Tyto svátky jsou nedílně 
spojeny nejen s rodinou, ale také s kamarády 
z našeho oddílu. Hovořím o tradiční Vánoční výpravě, 
která se bude konat v termínu 20. – 22. 12. 2019. 
Ubytováni budeme v luxusní horské chatě v Desné. 
Rozhodně na tuto akci přijeďte, jelikož to bude 
jedinečná šance užít si nejen hodně zábavy, ale také 
zažít tu jedinečnou atmosféru oddílových Vánoc! 

 Důležitou zprávou je, že Henry, Svišť a Šmuel mohou 
podepisovat úkoly v přijímací a nováčkové zkoušce!  

 Hned od začátku roku 2020 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 
zda jste na tyto akce řádně připraveni. 

 V dostatečném předstihu bychom vás chtěli 
informovat, že letní tábor oddílu proběhne v termínu 
04. - 24. 07. 2020. 

 V pátek 24. 04. 2020 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 informace vám zavčasu zašleme. 

 10 Mustangů jsme slíbili těm, kteří během října 
napíšou do internetové knihy návštěv zajímavý 
příspěvek o svém plyšákovi! Odměnu obdrží: 

Kelt, Žabák, Myšpulín, Honza, Medvěd, 
Sechy, David, Béďa, Míša, Hobit,  

Kóža, Krumpáč, Hraboš 

Přelom roku je v našem středisku spojen s velmi 
důležitou záležitostí – jedná se o výběr jednorázových 
registračních příspěvků na rok 2020. 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 minulých letech do tohoto výčtu řadíme také 
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 2020 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 2020. 

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. 
 


