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• Pomalu se nám blíží zima a s ní i sněhová 
nadílka. Náš oddíl toho vždy využívá a 
pořádá výpravy na běžky, sjezdovky a 
snowboardy. Tyto výpravy jsou samozřejmě 
vhodné i pro nováčky, protože se skupina 
přizpůsobí tempu toho nejpomalejšího. 
Pokud doma nemáte žádné běžky či 
sjezdovky a chtěli byste se těchto výprav 
zúčastnit, poproste Ježíška, aby vám o 
Vánocích nějaké nadělil.  

• Předběžná informace se týká vícedenní 
vánoční výpravy, na kterou vás tímto 
všechny zveme. Jedná se totiž o jednu 
z nejkrásnějších výprav za celý rok a byla by 
škoda, kdybyste nejeli. Jak již název 
napovídá, jedná se o Vánoce oddílem a 
můžete se zde těšit na všechno, co 
k Vánocům patří, tedy vánoční program, 
ozdobený stromeček, dárečky i slavnostní 
večeře.  

• Termín Vánoční výpravy je 16.-18.12.2010 
• Pravidelně sledujte naše oddílové webové 

stránky, kde vždy naleznete aktuální 
informace ohledně pořádaných akcí, můžete 
si prohlédnout fotky z již proběhnutých 
schůzek či výpravě a říct nám něco hezkého 
v knize návštěv. ☺ 

 

Naši milí nováčci… 
 

chtěli bychom vás touto cestou ještě jednou 
přivítat v našem oddíle. Přejeme vám, abyste si 

v oddíle našli kamarády, zažívali s nimi 
nezapomenutelné chvíle a aby vás oddílová 

činnost bavila!  

 

Výsledky říjnové soutěže 
 

V říjnu jsme si pro vás nachystali soutěž, která se 
týkala našich internetových stránek. Vaším 
úkolem bylo nalézt fotografie z akcí, které 

proběhly v září a říjnu. Správné odpovědi jsou: 
 

1. Výprava na Smrk 
2. Výprava na Zborovský závod 
3. Výprava na Zborovský závod 

 
Jak sami vidíte, odpovědi byly velice 

jednoduché. Proto je škoda, že se z vás snažil 
pouze Net, který si zaslouženě odnáší odměnu 

15 Mustangů. 

Listopadová soutěž 

 
Jaký by to byl začátek měsíce bez vyhlášení nové soutěže!  

A tak ani listopad nebude výjimkou. Máme pro vás skvělou soutěž, která ozkouší, jak moc si vážíte 
dárečků, které o Vánocích dostáváte. Vaším úkolem totiž bude zjistit, kdo z vedoucích a roverů má 

v listopadu narozeniny. Rovnou vám napovíme, že na internetových stránkách tuto informaci nenajdete. 
Ke splnění úkolu můžete použít oddílový kalendář, který každý z vás dostal na minulé Vánoční výpravě.  

Poslední možnosti odevzdání odpovědí je na schůzce 30.11.2011  
 

HODNĚ    ŠTĚSTÍ! 

Družinové nástěnky jsou opět tady! 
 

Život je plný změn! A přesně tohle rčení bude od listopadu platit i pro vaše družinové nástěnky. 
Myslím, že nemusím nikterak přibližovat jejich nynější vzhled, který se od léta nijak nezměnil. 

Družinová nástěnka by měla především sloužit k reprezentaci družiny a obal od croissantu toho 
určitě není dobrým příkladem. Udržováním stále aktuální nástěnky nám dáváte najevo svůj zájem 
o družinu a oddíl.  A abychom vás k obměně nástěnky nějak motivovali, připravili jsme pro vás na 

každý měsíc jedno téma, podle kterého svoji nástěnku společnými silami vyzdobíte. Na poslední 
schůzce v měsíci proběhne vyhodnocení a družina, která bude mít nástěnku hezčí a zároveň 

dodržela zadané téma, obdrží od nás každý její člen odměnu ve výši 10 Mustangů. Avšak pokud 
se i druhá družina daný měsíc snažila svou nástěnku obměnit, ale ne tak zdárně, dostane každý 

její člen alespoň 5 Mustangů za snahu. To je přece skvělé, ne?  
 

Tak už neztrácejte ani minutu a už shánějte obrázky, fotky, vtipy a zkrátka všechno, co vás 
napadne na téma… 

SPORT 


