
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Nový Infostánek... s extra velkými 
kusy informací 

 
• Jak jsme se již zmiňovali v minulém 

čísle Hlásínku, v květnu spouštíme 
rodičovskou emailovou konferenci, kam 
budeme zasílat důležité informace. Ti 
z vás, kteří se ještě nestihli do této 
konference přihlásit, mají ještě stále 
možnost napsat email Zipovi, aby vás 
zařadil do této konference. 

• Začíná léto a tím i sezóna klíšťat, která 
má být tento rok obzvláště velká. Naše 
výpravy často vedou skrz lesy a louky, 
proto žádáme rodiče, aby si své děti po 
návratu z výpravy zkontrolovali, zda-li 
se na ně nějaké to klíště nepřisálo. 

• Do dnešního infostánku patří i ta snad 
nejvíce potěšující zpráva. A tou je velká 
pochvala nováčků za to, že mají 
splněnou přijímací zkoušku do našeho 
oddílu a stali se tak právoplatnými 
členy 27. oddílu skautů střediska 
Mustang! Kubo, Blesku, Geparde, 
Marvine, Tornádo a Soptíku… 
Gratulujeme!!! 

Informace k táboru 2009 
 
 

• Velmi důležitá informace se týká ceny 
tábora. Od minulého roku jsme nuceni 
cenu tábora zvednout na 3335 Kč. Je 
to způsobeno především vyššími 
náklady a nutností koupi nových tee-
pee plachet. 

• Na tábor je vždy lepší vzít si nějaký 
starší kufr, u kterého by nevadilo 
částečné poškození způsobené např. 
vlhkostí. 

• Všechny další podrobnosti o platbě, 
přihlášce na tábor, potvrzení o 
bezinfekčnosti a potvrzení od doktora 
naleznete v dopisu, který je k tomuto 
Hlásínku přiložený. Nechť si vše 
rodiče pečlivě přečtou, abychom se 
vyvarovali potíží a dodrželi všechny 
termíny. 

• Seznam věcí, které je potřeba na tábor 
vzít, a další informace bude zveřejněn 
v příštím Hlásínku. 

Soutěžím, soutěžíš, soutěžíme 
 

 Na programu Hlásínku jsou nyní soutěže. Nejprve máme tu čest vyhlásit výherce 
z minulé soutěže „Nakresli náš oddíl“. Škoda jen, že nám dorazily jen dva obrázky… Vítězem 
se stává a 15 Mustangů dostává Marvin! A na druhém místě po dlouhém vyhodnocování se 
umístil a 10 Mustangů vyhrává Banán! Výhercům gratulujeme.. (Dole se mrkněte na jejich 
obrázky…) 
 Než se dostaneme k vyhlášení další soutěže, připomínáme, že soutěž v přispíváni do naší 
webové kroniky stále pokračuje. Takže jestli chcete vydělat, neváhejte! 
 A nyní je na řadě soutěž na měsíc květen s názvem „Všemi směry“. Vaším úkolem je, 
naplánovat podle vás ideální výpravu! Napište třeba na kus papíru, kam bychom se s oddílem 
podívali, co bychom tam dělali, kudy bychom šli, atd. Na výpravě každý z vás byl, tudíž tušíte, 
co příprava takové akce obnáší. Lamte si proto hlavičky a pokuste se na nic nezapomenout. 
Hraje se o velké Mustangy a navíc – navíc bude naplánovaná výprava výherce v novém 
školním roce zrealizována! Hodně štěstí… 




