
 

Infostánek 
 

• Bohužel to zatím nevypadá, že by se nám počasí 
přineslo nějaký sníh, který k zimě přeci jenom 
patří. I my jsme plánovali skvělé výpravy na 
běžky a sjezdovky, ale vzhledem k tomu, že 
k nám nejspíše přišlo jaro, budeme muset 
připravit náhradní program. Sledujte proto 
pravidelně aktuality na našich stránkách. 
Všechny potřebné informace obdržíte 
samozřejmě také na schůzkách.  

• 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) nebo 2 sourozence (příspěvek ve výši 
400 Kč). Prosíme všechny, aby peníze přinesli 
včas! 

Příspěvky je nutné uhradit do schůzky 
25.1.2012 

• Prázdniny jsou sice ještě daleko, ale již teď 
oznamujeme, že náš tábor proběhne v termínu: 
30.6.-20.7. 2012 

• V únoru nás také čeká skvělá jarní výprava, 
která proběhne v termínu 26.2.-02.3.2012. Na 
tyto dny si proto nic neplánujte, abyste mohli jet 
s námi. Ubytováni budeme tak jako loni v chatě 
nedaleko Harrachova, která je vybavena vším 
potřebným, takže se nemusíte bát, že by vám 
v noci byla zima :-) 

• Na jaře a v létě pořádáme většinu akcí v přírodě. 
Právě v těchto obdobích se hojně vyskytují 
klíšťata, proti kterým je dobré se nechat 
očkovat. Zima je pro tuto záležitost přímo 
ideální.  

• Tradiční celostředisková velikonoční výprava 
proběhne v termínu 7.-9.4.2012 

 

Nová podoba nástěnek teď! 

NEBO NIKDY! 
 

Myslím, že se nemusím rozsáhle vyjadřovat ke 
stavu vašich družinových nástěnek. Jejich podoba 
se prakticky vůbec nemění a to ani na témata, 
která vám zadáváme. Družinová nástěnka by 
měla být chloubou družiny a poctěn by se měl 
cítit každý, kdo na nástěnku přinese něco 
hezkého. To se ovšem už řadu měsíců neděje a 
tím nám ukazujete, že o ně nemáte vůbec žádný 
zájem. Jistě všichni pochopíte, že mít celý rok 
jako vizitku na nástěnce obal od croissantu není 
vůbec hezké a navíc to o družině leccos vypovídá.  
  
Proto jsme dospěli k jistým závěrům, které bych 
vám teď rád sdělil… 
 
1) Na leden bude vyhlášeno ještě jedno téma, 

které zní 

„Jídlo“ 
 

2) Na vyzdobení nástěnky podle zadaného tématu 
budete mít čas do schůzky 25.1.2012. Na této 
schůzce proběhne vyhodnocení vzhledu nástěnek. 
  
3) V případě, že se jejich podoba nijak zásadně 
nezmění, budeme nuceni vám zakázat jakoukoliv 
další manipulaci s nástěnkami. Vedení každou 
z nich vyzdobí stejně a její obsah již nebudete 
moci nadále NIJAK měnit. Stane se z nich něco 
jako hlavní nástěnka, kterou již dobře znáte.  
 

Věříme, že k tomuto opatření nebudeme muset 
přistoupit. 

 
Na hezky vyzdobené nástěnky se moc těšíme! 
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Mysleli jste si, že bychom zapomněli?  
Ale kdepak!  

 

Je tu opět suprová soutěž o suprové ceny! Kdo z vás by se nechal jen tak připravit o několik těch 
Mustangů navíc, které se budou hodit? 

A o co že to tentokrát půjde? Trochu se bojím, že při tom budete plakat… plakat smíchy! Náš speciální 
tým si pro vás připravil sérii 5 fotek s nynějšími rovery a vedením a vaším úkolem bude poznat, kdo je 

kdo! Že prý vám tam chybí háček? To si piště, že chybí! Roveři a vedení tam totiž nebudou v dnešní 
podobě, ale ukážou vám, jak vypadli, když byli zhruba ve vašich letech! Takže hlavně se nepotrhat 

smíchy, papír a tužku do ruky a do schůzky 25.1. jsme zvědaví na vaše tipy! 
(naše webové stránky vám určitě v řešení pomohou!) 


