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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. A pokud se tak 
nestane, neváhejte se kdykoliv obrátit na 
vedení. Náš oddíl totiž disponuje sice 
nevelkým, ale pro začátečníky dostačujícím 
lyžařským vybavením, které případným 
zájemcům rádi zapůjčíme. 

 

• Již dopředu vám sdělujeme, že letní tábor 
oddílu se bude konat opět na louce ve Vápně 
v termínu 30.6.-20.7.2012 

 

• V lednu nás všechny čeká jedna méně 
příjemná věc a tou jsou členské příspěvky. 
Za tyto peníze nakupujeme potřebný 
materiál pro oddíl. 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 za 
jednoho) nebo 2 sourozence (příspěvek ve 
výši 400 Kč za jednoho). Prosíme všechny, 
aby peníze začali nosit během ledna.  

 

• Náš oddíl stále nabírá nové členy, takže 
pokud máte nějakého kamaráda, který by 
měl zájem o vstup do oddílu, neváhejte ho 
přivést! 

 

Mustang Road Show 
 

Dne 3.12.2011 se v Liberci jako každý rok 
uskutečnila světoznámá soutěž skautských 
hudebních skupin zvaná Mustang Road Show 
(MRŠ). Ani náš oddíl nezůstal pozadu a společnými 
silami nacvičil 3 písničky, které měly šanci na 
úspěch. Bohužel však na samotnou soutěž dorazili 
pouze 4 odvážní, kteří se nezalekli známých 
osobností a trémy z vystoupení. Právě díky nim a 
našim skvělým hudebníkům se nám podařilo 
v jedné kategorii obsadit hezké 2. místo.  
Je škoda, že se nás na tuto soutěž dostavilo tak 
málo. Představte si, co by se stalo, kdybychom byli 
na pódiu všichni…nikdo z ostatních účastníků by 
neměl nárok na úspěch. Tak snad příští rok…☺ 

Vánoční výprava 
 

Jak jsem se již zmínil v úvodu, za necelých 14 dní 
nás čeká jedna z nejhezčích výprav v roce. Ano, jde 
o vánoční výpravu plnou dárečků, vánočních zvyků, 
skvělého programu a společné štědrovečerní večeře 
se všemi členy oddílu. Ubytováni budeme v luxusní 
chatě ve Sloupu v Čechách. Nezní to skvěle? 
Zaručuji vám, že všichni, kteří pojedou, budou mít 
krásný zážitek a budou správně „vánočně“ 
naladěni.  
  
A jelikož jste byli po celý rok hodní, dostanete 
všichni od oddílu dárek, který se vám určitě bude 
moc líbit. Nedostanete ho však na výpravě, ale až 
na Štědrý den prostřednictvím našich internetových 
stránek. A co že to bude za dárek?  
 
Nejlepší fotografie z oddílových akcí za rok 

2011! 
  

Prosincová soutěž 

 
Ani v prosinci jsme nezapomněli na další 
z vypečených soutěží, kterými si můžete vydělat 
hezkých pár Mustangů navíc. Tentokrát otestujeme 
jednak vaše jazykové schopnosti a také umění 
zorientovat se na internetu. Jelikož se Vánoce 
neslaví jen u nás v Čechách, ale i jinde ve světě, 
bude v prosinci soutěž úzce spjata právě 
s Vánocemi v zahraničí.  
Vašim úkolem bude napsat slovo Vánoce v co 
nejvíce světových jazycích. Použít k tomu 
můžete nejrůznější překladatelské slovníky ať 
už psané nebo internetové. Všechny nalezené 
překlady slova Vánoce napište na papír a 
odevzdávejte během vánoční výpravy.  
 

Těšíme se na vaše odpovědi! 

Klidné prožití vánočních svátků 
v kruhu vašich blízkých a úspěšný 

rok 2012 vám přejí všichni… 
 

 roveři, vedení a Hlásínek!  


