
 
 
 
 
 

 

Pokuste 
jsou zde
☺M ž

Vyhlášení 
        prosincové 
                  soutěže 
V prosinci jsme vyhlásili 
soutěž, ve které jste měli za 
úkol prohlédnout si pořádně 
obrázek na zadní straně 
Hlásínku. Na tomto obrázku 
bylo ukryto mnoho obličejů 
a vy jste se měli pokusit 
napočítat co nejvíce těchto 
obličejů. Jelikož jsme 
vyhlášení nestihli na 
vánoční výpravě, přineste 
vaše odpovědi na schůzku 
7.1.2009, kde proběhne 
vyhodnocení. Těšte se, 
jelikož Mustagové odměny 
budou velmi lákavé ☺   

Pokračování vašeho oblíbeného infostánku 
 

• V lednu nás všechny čeká jedna méně příjemná věc a 
tou jsou členské příspěvky. Cenu jsme museli od 
minulého roku zvednout, kvůli rostoucím cenám 
prakticky všeho. Za tyto peníze hradíme z části 
provoz oddílu i střediska. Členský příspěvek je pro 
tento rok ve výši 500 Kč. Na slevu mají nárok ti, kteří 
mají ve středisku jednoho sourozence (příspěvek ve 
výši 450 Kč) nebo 2 sourozence (příspěvek ve výši 400 
Kč). Tuto částku je nutné uhradit do konce ledna. 

• Prázdniny jsou sice ještě daleko, ale již teď 
oznamujeme, že nás tábor proběhne v termínu:  
4.7.-24.7. 2009 

• Každý měsíc jsou vyhodnocovány družinové nástěnky 
a následně vypláceny Mustangové odměny členům 
družin. Zapojte v družině svoji fantazii a vytvořte 
každý měsíc hezkou nástěnku, která bude vaši 
družinu reprezentovat! Když spojíte síly dohromady, 
bude úspěch zaručený a každý Mustang se přece 
hodí, ne? 

• V únoru nás čeká vícedenní jarní výprava. Proběhne 
v době, kdy budete mít ve škole jarní prázdniny. 
Konkrétně se pojede od 15. do 20.2.2009. Určitě si na 
ni udělejte čas, protože strávit prázdniny s oddílem je 
přece paráda, ne?  
Velkolepá lednová 
tipovačka 

Znáš dobře sám sebe? 
Víš alespoň trochu jak vypadají další členové tvé a druhé družiny? 

Umíš trochu potrápit svoji fantazii? 
Nemáš dost Mustangů? 

Pak je tahle tato „vypečená soutěž“ přesně pro tebe!!! 
 

se během ledna odhadnout, kdo je zobrazený na trochu „vylepšených“ fotografiích, které 
 označeny čísly od 1 do 7. Jedná se vždy jen o členy družin, roveři  a vedoucí se neradi fotí 
á t á b d j d d hé ž á l j d j ji té tká át ši h i d l
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