
Registrační poplatky 2020 
 

V minulém vydání Hlásínku jsme vás informovali o 
výběru jednorázových registračních příspěvků na rok 
2020. 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 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 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 29. 1. 2020. Děkujeme za spolupráci. 

Chtěli bychom tímto opět po roce pozvat všechny rodiče 
našich členů na ples střediska Mustang, který se 
uskuteční v pátek 24. 4. 2020 v kulturním centru 
101010 Vratislavice.  
Vstupenky si již nyní můžete rezervovat na našich 
střediskových stránkách ve speciální sekci na adrese 
www.mustang-lbc.cz/ples/ 
Opět máme tři varianty vstupného – 200 Kč pro 
studenty, 300 Kč pro dospělé a sponzorské za 500 Kč. 
Vstupné, prosím, následně pošlete na transparentní 
bankovní účet střediska: 2401364672/2010. 
Vstupenky více řešit nemusíte, neb u vstupu budeme 
mít seznam uhrazených rezervací. Ples je samozřejmě 
otevřen veřejnosti – pozvěte tedy známé, kamarády či 
rodinné příslušníky. K poslechu i tanci bude hrát 
kapela Big´O´Band. Těšíme se na vás 

 

Infostánek 
 V lednu se s oddílem pravidelně vydáváme na běžky a 

sjezdovky či snowboard. První výprava nás čeká již 
tuto sobotu. Nezapomeňte se proto včas ujistit, zda 
máte své vybavení v pořádku a správně seřízené.  

 Druhý březnový týden se společně s holčičím oddílem 
vydáme na tradiční Jarní výpravu, kterou strávíme 
v osvědčené základně skautů v Hostinném. Termín 
této výpravy je 8. - 13. 3. 2020. 

 Spolu s lednovým Hlásínkem se vám do rukou dostává 
rozpis akcí na toto pololetí. Dobře si jej doma uložte, 
aby vám neunikla žádná oddílová akce! Kompletní 
rozpis akcí na aktuální půlrok najdete také na našich 
webových stránkách www.27skauti.cz 

 Termín letního tábora oddílu je 4. - 24. 7. 2020.  

Lednová soutěž o 100 Mustangů! 
S příchodem ledna jsme se rozloučili s vánočními 
prázdninami. Začínají nám školní povinnosti a do toho 
se navíc blíží i závěr prvního pololetí. Jelikož na jeho 
konci dostanete vysvědčení, rozhodli jsme se vás, skrze 
následující soutěž, opět motivovat k  co nejlepším 
výsledkům. Kdo přinese na schůzku či výpravu kopii 
(nebo pošle Zipovi fotku) svého pololetního 
vysvědčení s vyznamenáním, obdrží 100 Mustangů! 
A pokud se nezadaří v prvním pololetí, můžete to zkusit 
v tom druhém - 100 Mustangů navíc za to stojí, ne? 

Výsledky prosincové soutěže 
Poslední soutěž v roce 2019 byla spojena s Vánoční 
výpravou - tradiční oddílovou akcí, kterou jsme 
tentokrát strávili na luxusní horské základně v Desné. 
Vaším úkolem bylo správně odhadnout, kolik nás na 
této výpravě zasedne ke štědrovečernímu stolu.  

Já vám nyní mohu prozradit, že nás 
bylo neuvěřitelných 47!  

A nyní pojďme náležitě ocenit ty, kteří se 
soutěže zúčastnili! Výsledky jsou následující: 
Hraboš - tip 47 lidí - výhra 20M 
Hobit - tip 48  lidí - výhra 18M 
Rigi a Šmuel - tip 49 lidí - výhra 16M 
Béďa - tip 45 lidí = výhra 16M 
Filip - tip 50 lidí = výhra 14M 
Medvěd - tip 44 lidí = výhra 14M 
Žabák - tip 51 lidí = výhra 12M 
Radim - tip 52 lidí = výhra 10M 
Kelt - tip 55 lidí = výhra 8M 
Vlk - tip 57 lidí = výhra 6M 
Medík - tip 62 lidí = výhra 4M 


