
 

Infostánek 
 

• Někteří z vás stále neuhradili částku za členské 
příspěvky ačkoliv byl termín stanoven do konce 
ledna. Chtěli bychom poprosit ty, kterých se to 
týká, aby je co nejdříve uhradili! 

• 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 poskytuje veškerý 
komfort.  

• Tradiční celostředisková velikonoční výprava 
proběhne v termínu 7.-9.4.2012. Určitě si na ni 
udělejte čas, protože kde jinde dostanete 
možnost, „vyšlehat“ tolik holek najednou ☺ 
 

Družinové nástěnky  
 
V lednu jsme vás upozorňovali na tragický vzhled 
vašich družinových nástěnek. Jejich výzdoba se 
po několik měsíců prakticky neměnila a vy jste 
nám tím dávali najevo svůj nezájem o ně. Museli 
jsme tedy přistoupit k ráznému kroku – buď 
s nástěnkami něco uděláte, nebo budeme nuceni 
vám zakázat jakoukoliv další manipulaci s nimi a 
jejich správu převezme vedení.  
 
Na konci ledna jsme zhodnotili nynější podobu 
vašich nástěnek a musíme s velkou radostí 
konstatovat, že se o mnoho zlepšily. Vymysleli 
jsme téma „jídlo“, podle kterého jste je měli 
vyzdobit. Skoro vše, co na nich visí, se drží 
zadaného tématu, obrázky jsou hezké a celková 
podoba se změnila o 100% k lepšímu.  
 
Jsme velice rádi, že jste na nich společně 
zapracovali a že jste se na tento velice důležitý 
bod nevykašlali. Družinová nástěnka by totiž 
měla být chloubou družiny, a pokud se o ni 
nestaráte, leccos to o vaší družině vypovídá. 
Doufáme tedy, že o ně budete i nadále náležitě 
starat a že to nebyl jen chvilkový záchvěv.  
 
Rozhodli jsme se, že prozatím  
nástěnky ponecháme 
ve vašich rukou!  
  
Příští měsíc vyhlásíme nové 
téma, podle kterého nástěnky 
vyzdobíte. Jejich vzhled se 
bude i nadále hodnotit! 
 

Doufáme, že naši důvěru nezklamete! 

Klíšťák 

Výsledky lednové soutěže 
 

V lednu jsme si pro vás připravili opravdu vypečenou soutěž. Vybrali jsme náhodně 5 fotek našich 
nynějších roverů z dob, kdy byli zhruba stejně staří jako vy. Vaším úkolem bylo každého z nich dle fotky 
poznat, napsat své odpovědi na papír a odevzdat. Bohužel se nám opět sešlo jen velmi málo odpovědí – 

pouze Net a Soptík projevili o soutěž zájem. Musíme jim však sdělit, že ani jeden z nich neměl své 
odpovědi úplně správně! ☺ Avšak alespoň za některé úspěšné tipy a projevenou snahu od nás… 

Net obdrží 15 Mustangů a Soptík 10 Mustangů.  
 

A nyní již odhalíme správná řešení… 

Opic Šíp Luňák Beebob 

Únorová soutěž 
 
Nikoho jistě nenapadlo, že bychom snad zapomněli 
na klasickou soutěž na příští měsíc. Rozhodli jsme 
se, že se budeme inspirovat lednovou soutěží a pro 
vás z toho plyne, že budete muset pracovat 
s fotkami a s historií. Že nevíte, o co se jedná?  
 
Je to velice jednoduché! Minule jste měli 
uhodnout, kdo z roverů a vedení je vyobrazen na 
fotce z doby, kdy byli stejně staří jako vy. Proto to 
teď uděláme obráceně!  
 
Zalovte doma ve starých fotoalbech a vyberte jednu 
fotku, na které jste zachyceni jako malí a kterou 
považujete za vtipnou, hezkou, nápaditou, atd. 
Čím originálnější bude, tím samozřejmě lepší. 
 
Fotografie můžete nosit do schůzky 22.2.2012. 


