
 

Infostánek 
 

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

• 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. Letos pojedeme do chaty 
v obci Desná, která je přímo v centru 
Jizerských hor.  

• Bohužel pro vás máme jednu méně dobrou 
zprávu – s naším oddílem se rozloučil 
Radim a Roland.  

• Období jara je ideální pro to, nechat své 
dítě očkovat proti klíšťové encefalitidě. 
Jedná se o nemoc, kterou přenáší klíšťata a 
jim se na akcích v přírodě zkrátka nelze 
vyhnout. 
 

Družinové nástěnky  
 
Minulé 2 měsíce jsme se intenzivně zabývali 
vzhledem vašich družinových nástěnek. Znovu 
musím připomenout, že se jejich podoba změnila 
k nepoznání. Teď z nich jsou plnohodnotné 
družinové nástěnky. Slíbili jsme vám i témata, 
podle kterých budete nástěnku zdobit. Každé 
téma bude platit 1 měsíc, poté se obě nástěnky 
vyhodnotí a dostanete téma nové. Jako odměnu 
dostane celá družinka buď 10, nebo 5 Mustangů 
(podle toho, která byla lepší)  
 
Tímto vyhlašujeme téma na březen a jsou jím… 

FILMY 
 

Vyhlášení výsledků 
únorové soutěže 

 
V únoru bylo vaším úkolem 
prohrabat stará fotoalba a vybrat 
jednu fotku, na které jste zachyceni 
jako malí a kterou považujete za 
vtipnou, hezkou, nápaditou, atd. 
Čím originálnější, tím samozřejmě 
lepší. Malé překvapení si pro vás 
připravilo i vedení a roveři – někteří 
z nich také pátrali v zaprášených 
fotoalbech, aby se s vámi podělili o 
to, jak vypadali ve vašem věku.  
 
Do soutěže přispěli bohužel 
pouze 2 z vás – Net a Marvin 
 

Oběma náleží odměna 15 
Mustangů… 

a pro ostatní z vás nechť jsou tito 
dva příkladem!!! 

Březnová soutěž 
 
Ani v březnu jsme na vás nezapomněli s tradiční soutěží. 
Tentokrát jde o zcela lehkou věc, takže si můžete bez 
sebemenší námahy vydělat pár Mustangů navíc.  
 
Pod tímto textem naleznete tabulku, která nápadně 
připomíná křížovku. Každý řádek v ní je označen číslem a 
v každém řádku má být 1 slovo. Počet políček udává, z kolika 
písmen se dané slovo skládá. Pod tabulkou naleznete ke 
každému řádku nápovědu, která vám pomůže slovo 
uhádnout. Jakmile vyplníte celou tabulku, v červeně 
označeném poli vám vyjde tzv. tajenka, která se skládá z 1 
slova. To napíšete na papír, podepíšete ho a do schůzky 
28.3.2012 předáte někomu z vedení nebo roverů.  
 
To zní lehce, ne? Tak s chutí do toho! Odměny jsou lákavé… 

Přijímací a 
nováčkovské 
zkoušky 

 
Tento bod se týká těch, kteří ještě 
nemají splněnou přijímací a 
nováčkovskou zkoušku. Některým 
z vás plnění trvá již delší dobu a 
bylo by velice záhodno se v plnění 
posunout vpřed. S plněním úkolů 
vám ochotně pomohou vedoucí i 
roveři. Stačí za nimi po schůzce 
nebo během výpravy přijít a 
požádat je.  
Věříme, že obě zkoušky se všem 
podaří zdárně splnit! Hodně štěstí!   

1. Název budovy, ve které se pravidelně scházíme každou 
středu. 
 

2. Přehled, který vás informuje o vašich mustangových 
kontech. Je v každém Hlásínku na přední straně.  
 

3. Velice (ne)oblíbená činnost na táboře, která se děje 2x 
denně v 9h ráno a ve 21h večer. Máme na ní kroje a 
kontroluje se při ní úklid.  
 

4. Nejdelší akce pořádaná naším oddílem (koná se v létě). 
 

5. Název ulice, ve které se nachází naše klubovna. 
 

6. Měsíční přehled o dění v našem oddíle, který dostáváte 
vždy na první schůzce v měsíci. 
 

7. Pravidelné setkání každou středu od 17-18:30h se nazývá? 
8. Akce, které se můžete zúčastnit 1x za 14 dní v sobotu.   Ahoj v březnu!!! 


