
 
Info-stan 

 
• Jak jsem se již zmiňoval v úvodu, tento měsíc nás 

čeká skvělá Velikonoční výprava, která proběhne 
v termínu 10.-12.4.2009. Určitě se této akce 
zúčastněte! Kde jinde budete mít možnost 
vyšlehat tolik holek najednou ☺ a kde si užijete 
program s tolika kamarády?  

• V březnu jsme úspěšně uskutečnili náborovou 
akci nových členů. Pokud máte nějakého 
kamaráda nebo víte o někom, kdo by měl zájem 
stát se členem našeho oddílu, nebojte se ho přivést. 
Čím více nás bude, tím více zábavy si užijeme... 

• Tato informace se tentokrát netýká nováčků, ale 
starších členů družin. Obě družiny jsme přihlásili 
na tzv. Svojsíkův závod, ve kterém soutěží družiny 
všech možných skautských oddílů z Liberce a 
okolí v klasických skautských disciplínách. Tento 
závod proběhne v termínu: 8.-9.5.2009 

• Teď jedna důležitá zpráva pro rodiče (především 
nováčků). Náš oddíl založí emailovou konferenci, 
kam budeme zasílat důležité informace týkající se 
našeho oddílu a naší činnosti, jako jsou např. 
Hlásínky, lístečky na výpravy a další důležité 
informace či materiály. Ti, kteří budou mít 
dodatečně zájem o členství v této konferenci, 
sdělte prosím Vaši emailovou adresu Zipovi a to 
buď telefonicky či emailově.  
Zip: Ondřej Petrovský 

   : tel.: 605 701 503 
   : email: ondrej.petrovsky@email.cz

• Na schůzkách a výpravách jsme se začali zabývat 
úkoly z Nováčkovské zkoušky. Nováčci, neváhejte 
a choďte na akce – budete mít tak snadnější práci 
☺ 
 

ANO! A tímto
totiž sklidila v
znění bylo jed
akci, o které j
posílejte Zipo
každý má mo
momentálně n
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A přesně na v
máme pro vás
Představte si,
NAKRESLÍM
nekladou, vaš
svém“. Uzávě

  
  

Táborová hra aneb vaše 
pravidelná dávka emocí! 
 
Myslím, že již všichni víte o tom, že se 
na nás obrátil americký pracháč a 
majitel zlatých dolů pan James Kent 
s prosbou o pomoc při těžbě zlata na 
nových nalezištích a při stavbě nového 
městečka, které by mělo být pro toto 
místo jakýmsi symbolem. Tento návrh 
jsme s radostí přijali a již jsme si 
úspěšně poradili s jedním menším 
problémem, který se týkal právě tohoto 
území. V březnu jsme ho totiž museli 
získat od indiánů, kteří ho vlastnili. 
Zaplatili jsme za něj nemalou sumu, ale 
z toho co se skrývá „tam v podzemí...“ 
vyděláme opravdové balíky. A nejlepší 
na tom je, že ti indiáni o ničem nemají 
ani páru! A s výstavbou města můžeme 
vesele začít! V klubovně je již vyvěšený 
ceník s jednotlivými stavbami, které je 
možné si postavit a se stavbou můžete 
začít již tuto schůzku! Každá stavba 
vám také bude vynášet určitý obnos. 
Více o tomto systému se dozvíte na 
nástěnce v klubovně. Váš zpravodaj 
přímo z místa dění na Divokém západě 
se s vámi zatím loučí...BY MEN! 
Co jsi z úst vypustil, ani párem koní nedostaneš zpět... 
 

 českým příslovím se bude řídit i naše soutěž, kterou jsme vyhlásili minulý měsíc! Soutěž 
elký úspěch, proto jsme se rozhodli, že její platnost ještě o jeden měsíc prodloužíme. Její 
noduché... „Zúčastněte se nějaké schůzky či výpravy, nebo si na našich stránkách najděte 
eště nic není napsané. Vše co jste na této akci zažili, doma sepište na počítači a své výtvory 
vi na jeho emailovou adresu: ondrej.petrovsky@email.cz“ Výdělky jsou opravdu lákavé a 
žnost se této soutěže zúčastnit. Nebo je vám snad „šuma-fuk“, že Net a Marvin mají 
a svých kontech tolik Mustangů, že by si na nich mohli ustlat...? 

„Psát do kroniky? Tak to není nic pro mě...“ 
 

ás jsme také mysleli. Pokud z výše vypsané soutěže neskáčete zrovna radostí ke stropu, 
 jinou možnost přivydělat si nějaký ten Mustang.  
 jak již unavený kronikář náhle zvedne hlavu umazanou inkoustem a vyřkne větu... 
 NÁŠ ODDÍL! Tak takto by se dalo popsat nové téma soutěže. Vaší fantazii se meze 

e ruka je naprosto volná, zvolte libovolnou techniku a hlavně si můžete zadání vyložit „po 
rka vašich výtvorů bude na schůzce 29.4.2009. 

            Ahoj 
         

mailto:ondrej.petrovsky@email.cz

