
Infostánek

 Jak jistě víte, náš oddíl začátkem roku 
nabral nové členy a stále má zájem o nové 
tváře. Pokud byste tedy ve svém okolí znali 
kamaráda, který by měl zájem o náš oddíl, 
neváhejte ho přivést. Mimo to, že mu tím 
otevřete cestu do světa zábavy a poznání, 
pro sebe tím získáte 60 Mustangů! 

 V termínu 25-28.10.2012 proběhne 
vícedenní podzimní výprava. Pojedeme do 
krásné a luxusně vybavené chaty nad 
Tanvaldem. Zároveň je pro vás připraven 
nezapomenutelný program, takže si určitě 
všichni udělejte čas a vyrazte s námi!  

 Pravidelně sledujte naše oddílové stránky 
www.27skauti.cz, kde naleznete veškeré 
aktuality, lístečky na nadcházející výpravy, 
fotky z akcí, hlásínky a mnoho dalšího! 

 Upozorňujeme na páteční akci 12.10.2012. 
Jedná se o pokračování oslav 40 let 
Mustangů pro rodiče. Více informací se 
dozvíte níže. 

Oslavy 40 let Mustangů

Už tuto sobotu nás čeká dlouho připravovaná a velkolepá akce – oslavy 40 let od založení našeho střediska 
Mustang. Na podzim to bude právě 40 let, co se sešli kluci s Karlem Švehlou, zakladatelem našeho 
střediska, před radnicí a založili liberecký oddíl Mustangů. Kmen se rozrostl do mohutného stáda a 
jednotlivci se s léty rozběhli do prérie na všechny strany světa. Tuto sobotu 6.10.2012 se v 9:00 zase 
sejdeme před radnicí ve velkém počtu a setkáme se staří i mladí, děvčata i chlapci, ženy i muži. Bude to 
opravdu skvělá akce, na kterou si prosím všichni udělejte čas. Uvidíte staré kroniky, fotky a videa 
z dřívějších táborů, výprav a schůzek. Sami se budete moci přesvědčit, jak početné „stádo“ Mustangů se 
za těch 40 let vytvořilo. A co je na tom nejlepší? Přece to, že do tohoto stáda patříte také!

Pro nováčky

Ještě jednou bych jménem celého oddílu rád přivítal naše nováčky a popřál jim mnoho krásných a 
nezapomenutelných chvil s oddílem. Jistě jste už od vedoucího Zipa obdrželi všechny důležité papíry a 
další náležitosti, které s vstupem do oddílu souvisí. Zcela určitě se vám tak do ruky dostala naše přijímací 
a nováčkovská zkouška. Jedná se o seznam základních dovedností a znalostí, které by měl každý člen 
našeho oddílu umět. Jelikož ne každý úkol je jednoduchý, připravili jsme pro vás průvodce nováčkovskou 
a přijímací zkouškou, kde jsou všechny úkoly pečlivě popsány a vysvětleny. Pro zdárné splnění všech 
úkolů by vám měl stačit tento průvodce. Nováčkovskou a přijímací zkoušku včetně průvodce prosím noste 
na každou schůzku i výpravu.

Ve chvíli, kdy splníte přijímací zkoušku, stáváte se právoplatnými členy našeho oddílu. Pokud také 
následně splníte i nováčkovskou zkoušku, obdržíte od nás mimo gratulace a uznání také mnoho 
důležitých věcí, které budete v oddíle časem potřebovat. Tak s chutí do toho!

Tento měsíční časopis s názvem Hlásínek vždy obsahuje velice důležité informace jak pro vás, tak pro vaše 
rodiče. Proto jim ho, prosím, doma nezapomeňte dát k přečtení. To samé také platí pro veškeré lístečky na 
výpravy a další informace, které budete na schůzkách dostávat. Za vaší aktivitu budete oceňováni 
oddílovými „penězi“ (Mustangy), které si pečlivě uchovávejte a noste je s sebou na akce. Již brzy se vám 
budou velice hodit! 

Družinové nástěnky

Stejně tak jako loni, tak i letos si budete sami 
spravovat své družinové nástěnky, které visí v naší 
klubovně. Na každý měsíc vyhlásíme jedno hlavní 
téma, podle kterého své nástěnky řádně vyzdobíte. 
Můžete k tomu použít vytisknuté obrázky z internetu, 
vystřižené články či obrázky z časopisů nebo novin 
atd. Vaší fantazii se naprosto meze nekladou! Stačí, 
když jednou měsíčně každý z vás něco takového 
přinese a vaše nástěnka bude hned vypadat lépe 
k světu. Na poslední schůzce v měsíci (v říjnu to bude 
schůzka 31.10.2012) nástěnky zkontrolujeme a 
vyhlásíme tu, která bude lépe vyzdobená! Každý člen 
výherní družiny obdrží bonus 10 Mustangů. Poražení 
dostanou 5 Mustangů. V případě, že se za celý měsíc 
na nástěnce nic nezmění, nedostanete rovněž nic 

  A téma na říjen zní…

    Hudba

A aby o takovou akci nebyli ochuzeni ani vaši rodiče, připravili jsme pro ně 
speciální oslavy 40 let Mustangů. Začátek akce je v pátek 12.10.2012 od 18:30 
v naší klubovně v Hanychově (Zemědělská 18a/302). Budete si moci 
prohlédnout naši klubovnu, kterou jsme v průběhu září částečně 
zrekonstruovali. K dispozici budou také kroniky, fotky i promítání videí. 
Přítomni budou také vedoucí všech oddílů. Plánovaná délka akce je cca. 2 
hodiny, předpokládaný konec je tedy ve 20:30. 

Budeme velice rádi, když vás budeme moci v pátek přivítat!

Těšíme se na vás!




