
Vítáme Vás u prvního Hlásínku v tomto roce a stejně jako v roce minulém se můžete těšit na 
druhou stranu. Oproti minulému roku je tu jedna velká změna. Na základě Vašich návrhů z 
dotazníku jsme se rozhodli, že byly tak zdařilé, že stojí za uveřejnění. Proto budete na této 
straně pravidelně vídat vše, co Vás zajímá. Můžete se také podílet na tvoření této druhé strany 
(viz. soutěž). Snad bude Hlásínek díky této novince pro Vás atraktivnější a nebudou to jen dvě 
strany textu, které skončí po skončení užívání v koši. Určitě je nevyhazujte, protože poznáte, 
že se Vám budou ještě hodit. 
     
 
 
Jediné, co zůstane stejné z minula budou pravidelné soutěže. V prvé řadě jsou tu 2 celoroční 
soutěže. Jedná se o 100% docházku, která je oceněna 3 Mustangy za každý měsíc. Proto 
navštěvujte oddílové akce a zapojte se do boje o Mustangy. Další již zmíněnou soutěží je 
spoluúčast na tvorbě druhé strany Hlásínku. Každý, kdo přinese nějaké materiály, které by se 
daly uveřejnit v Hlásínku, dostane 2 Mustangy. Vítězné návrhy, které se v Hlásínku objeví 
pak vynesou svému tvůrci 4 Mustangy. A to se vyplatí… Další změnou oproti minulému roku 
bude způsob odevzdávání odpovědí na soutěžní otázky. V klubovně bude umístěna schránka, 
do které budete moci vhazovat odpovědi. Více se dozvíte na první schůzce. Soutěžní otázka 
pro tento měsíc: Kolikátý tábor absolvoval letos náš oddíl na louce ve Vápně??? Odpovědi 
odevzdávejte do 29. září do již zmíněné schránky. Každý, kdo odpoví správně obdrží 2 
Mustangy. 

  DESATERO DOBRÉ DRUŽINY 
Asi každá správná družina by se měla podle těchto pravidel řídit. Zkuste tato pravidla 
dodržovat a v blízké době poznáte, jak se Vaše družina zlepšila oproti dřívějšku. V každém 
případě by se tato pravidla měla objevit ve Vašich zápisnících. 

 Nevynechávejte žádné akce, choďte včas, nepřítomnost omluvte co nejdříve 
rádci nebo vedoucímu oddílu. 

 Zapojte se do družinového života, byť i drobností, nápadem či nějakým 
překvapením, které ostatní potěší. 

 Poslouchejte rádce (podrádce). 
 Buďte zvídaví. 
 Samostatné akce mimo klubovnu nebo v jiném termínu, než je družinovka, 

připravujte jen po dohodě s vedením oddílu. 
 Věnujte se plně oddílovému a družinovému programu. 
 Udržujte mezi sebou kontakt i mimo oddílové a družinové akce. 
 Snažte se něco dokázat, v něčem vyniknout. 
 Nezapomínejte, že skautské jednání se neodkládá odchodem ze schůzky, ale 

platí za všech okolností. 
 Buďte si navzájem dobrými kamarády. 

 VTIPY 
Na rozloučenou se trochu pobavíme. Těšíme se na Vás u dalšího vydání Hlásínku. 

- Jde cikán kolem Lověny a na výloze vidí: Prodáváme granáty, kulomety, útočné nože. 
Vstoupí do obchodu a říká prodavači: „Máte ty granáty?“ „Nemáme.“ „A máte ty 
kulomety?“ „Nemáme.“ „A máte ty útočné nože?“ „Nemáme.“ Cikán odchází, na ulici 
se otočí, podívá se na výlohu  a tam vidí: Prodáváme granáty, kulomety, útočné nože. 
„Sakra, má snad něco proti cikánům?“ Vstoupí zpátky do obchodu: „Hej, máš něco 
proti cikánům?“ „Granáty, kulomety, útočné nože…“ 

- Přijede šofér tiráku do motorestu, objedná si jídlo a pití a s chutí se do toho pustí. 
Když v tom přijedou tři chlapi na Harley, usaděj se u něj u stolu a to jídlo mu snědí a 
pití vypijou. Šofér nic, zaplatí a odejde. Ti chlapi si mezi sebou říkaj: „Ten šofér byl 
buď pěknej srab, nebo se neuměl prát.“ Zaslechne to číšník a přitaká jim: „Fakt byl 
nějakej divnej a snad ani řídit neuměl. Teď zrovna venku přejel tři motorky.“  

  
Ahoj


