
 
 

Infostánek 
 

• Tradiční celostředisková velikonoční 
výprava proběhne v termínu 7.-9.4.2012. 
Letos pojedeme do chaty v obci Desná, 
která je přímo v centru Jizerských hor. 
Doufám, že vás pojede co možná nejvíce, 
protože velikonoční výprava je vždy zárukou 
dobrého programu, skvělé zábavy a 
nezapomenutelných zážitků.  

•  

• Pro jistotu opět připomínáme, že letní tábor 
oddílu proběhne v termínu 30.6.-20.7.2012 
 

• Na našich internetových oddílových 
stránkách přibývají stále nové a nové 
fotografie z našich společných akcí. Mimo 
jiné na nich naleznete aktuální informace, 
rozpisy akcí, lístečky na výpravu a mnoho 
dalšího užitečného. Určitě je pravidelně 
sledujte, prohlížejte si fotky a klidně nám 
zanechte nějaký vzkaz v knize návštěv. I 
toto je jeden ze způsobů, kterým nám 
dokazujete, že máte o oddíl opravdový 
zájem. 

Družinové nástěnky 
 

V minulém měsíci bylo zadáno nové téma 
„Filmy“. 

Na jeho základě jste měli vyzdobit své družinové 
nástěnky a čas jste na to měli do konce března. 
Jaké bylo naše překvapení, když na poslední 
schůzce proběhlo vyhodnocení… 
 
V prvé řadě musíme velice pochválit Mloky, kteří 
nástěnku opravu hezky vyzdobili, téma splnili na 
100% a tak závěr poroty byl jednoznačný – 
všichni získávají 10 Mustangů. Zato Tučňáci si 
vysloužili tak akorát pokárání, protože přidání 
prázdného obalu od DVD nepovažujeme za 
hodnotnou změnu nástěnky a svědčí to o 
nezájmu družiny o svou nástěnku. Nakonec se 
ale porota dohodla na symbolické odměně 3 
Mustangy pro každého člena družiny Tučňáků. 
Věříme však, že se i oni pustí do nového tématu 
minimálně s takovým nasazením, jako Mloci 
v březnu.  
 

A tématem na duben se stávají… 
 

 
AUTA 

 

Vyhodnocení březnové soutěže 
 
Ani v březnu jsme na vás nezapomněli s další 
skvělou soutěží a zároveň možností, jak si 
přivydělat nějaké Mustangy navíc. Úkolem bylo 
vyplnit křížovku, která se skládala z celkem 8 
slov, které jste měli uhádnout pomocí nápověď. 
Zde jsou správné odpovědi:  
 
1. Klubovna 
2. Bodování 
3. Nástup 
4. Tábor 
5. Zemědělská 
6. Hlásínek 
7. Schůzka 
8. Výprava  
 

Úspěšným řešitelům vyšla tajenka:  
 

NÁSTĚNKA 
 

Ještě před vyhlášením výsledků bych vás chtěl 
pochválit, za tak hojnou účast v soutěži. Tak to 
má být a věříme, že v dubnové soutěži bude 
počet přispěvatelů ještě vyšší!!! 
 

A kdo, že byl tím úspěšným řešitelem?  
(Výše odměny a zároveň pořadí bylo určeno podle 

toho, jak rychle jste odpověď odevzdali) 
 
 

 1. Net…….15M 
2. Kuba….10M 
3. Orel……..5M 
4. Marvin…..5M 
5. Blesk…….5M 
6. Bizon…….5M 
7. Gepard….5M 
8. Soptík…..5M 
 

Jak jste na tom s bodováním? (pokračování) 
 

O přední příčky se již od začátku roku svádí nelítostný 
boj mezi Netem, Marvinem, Gepardem a Soptíkem. 
Nejdéle hájil první místo Marvnin a doposud ho drží. 
Avšak Net na něj ztrácí pouhopouhé 4 Mustangy a 
třetí Gepard jen 8 Mustangů! Za touto trojicí se 
statečně drží Soptík. Musíme však velice vyzdvihnout 
Vaška a Orla, kteří dokázali předstihnout i takové 
staré mazáky, jakými jsou třeba Blesk nebo Kuba.  
Do konce bodování zbývají už jen pouhé 3 měsíce a 
věřte, že i jeden Mustang dokáže změnit výsledné 
pořadí!  
Proto choďte na akce, snažte se na schůzkách a 
výpravách a využívejte soutěží, protože na táboře 

se vám Mustangy budou setsakra hodit! 
 

Dubnová soutěž 
 
Jestlipak, pánové, čtete na našem oddílovém webu 
knihu návštěv? Kdo si ji totiž pečlivě pročítá, určitě si 
kdysi dávno musel všimnout Netova krásného foto-
komiksu s Klíšťákem z táborového prostředí! Ten nás 
pro tento měsíc inspiroval, abychom vyhlásili nejenom 
velmi tvůrčí, ale také velmi vtipnou dubnovou soutěž! 
Kdo si tedy chce vydělat pár Mustangů do své kapsy, 
ať neotálí, vezme do ruky tužku a papír nebo sedne 
k počítači a prohrabe se starými fotkami a vytvoří 
KOMIKS / FOTO-KOMIKS!!! Nemusí se jednat čistě o 
vtipnou záležitost, ale hlavně ať se nám líbí! V příštím 
čísle Hlásínku ten nejlepší z nejlepších uvedeme a i 
s ostatními příspěvky samozřejmě náležitě 
ohodnotíme! Těšíme se na vaše výtvory! 


