
 

 

 
Infostánek 

 Pomalu se nám blíží zima a s ní i sněhová 
nadílka. Náš oddíl toho vždy využívá a pořádá 

výpravy na běžky, sjezdovky a snowboardy. 

Tyto výpravy jsou samozřejmě vhodné i pro 

nováčky, protože se skupina přizpůsobí 
tempu toho nejpomalejšího. Pokud doma 

nemáte žádné běžky či sjezdovky a chtěli 

byste se těchto výprav zúčastnit, poproste 

Ježíška, aby vám o Vánocích nějaké nadělil. A 

pokud se tak nestane, neváhejte se kdykoliv 
obrátit na vedení. Náš oddíl totiž disponuje 

sice nevelkým, ale pro začátečníky 

dostačujícím lyžařským vybavením, které 

případným zájemcům rádi zapůjčíme. 
 

 Již dopředu vám sdělujeme, že letní tábor 
oddílu se bude konat opět na louce ve Vápně 

v termínu 29.6.-19.7.2012 
 

 V lednu nás všechny čeká jedna méně 
příjemná věc a tou jsou členské příspěvky. Za 

tyto peníze ž větší části 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 za jednoho) nebo 2 

sourozence (příspěvek ve výši 400 Kč za 

jednoho). Prosíme všechny, aby peníze začali 

nosit během ledna.  
 

 Náš oddíl stále nabírá nové členy, takže 
pokud máte nějakého kamaráda, který by měl 
zájem o vstup do oddílu, neváhejte ho přivést! 

 

Mustang Road Show – MRŠ 

Jistě jste v minulém Hlásínku zaregistrovali zprávy o 

přípravách na prestižní hudební soutěž Mustangů – 

MRŠ. Z organizačních důvodů jsme však bohužel museli 

plánovaný termín MRŠe zrušit a místo toho společně 

v sobotu vyrazíme na horolezeckou stěnu.  

Nemusíte však mít obavu, že byste snad o tak suprovou 

soutěž přišli – její konání jsme totiž přesunuli na jaro. 
Dva měsíce utečou jako voda a najednou budeme 

v klubovně trénovat naše vítězné představení, které 
nebude mít mezi oddíly konkurenci! Těšíte se tak jako já?  

Družinové nástěnky 

Téma, které jsme vyhlásili na měsíc 

listopad, znělo jednoduše: „cestování“. 

Jelikož nás však v prosinci čeká velice 

málo akcí, rozhodli jsme se, že by bylo 

zbytečné vypisovat téma nové na tak 

krátkou dobu. Z tohoto důvodu 

prodlužujeme platnost zadaného 

listopadového tématu a to do schůzky 

12.12.2012, kde proběhne vyhodnocení 

výzdoby obou družinových nástěnek.  

Věříme, že poskytnutý čas navíc využijete 

k náležitému zvelebení vašich nástěnek. 

Mnohdy stačí opravdu málo – v časopise, 

novinách či na internetu najdu zajímavý 

obrázek či článek. Vystřihnu ho nebo 

vytisknu a pak už jen zbývá přijít na 

schůzku, domluvit se s rádcem a můj 

příspěvek bude po celý měsíc zdobit 

družinovou nástěnku. No, není to super?  

Vánoční výprava 

Jsem velice rád, že vás mohu všechny jménem celého 

našeho oddílu pozvat na jednu z nejkrásnějších výprav 
v celém roce – vánoční výpravu. Letos pojedeme do 

známé chaty v Janově nad Nisou, která poskytuje 

opravdový vrchol luxusu. Vedle bohatého programu 

prožijete opravdové vánoce s oddílem, což je bezesporu 

nezapomenutelným zážitkem. Budeme společně lít 
olovo, zdobit cukroví, připravovat štědrovečerní 

dekorace, pouštět lodičky a mnoho dalších věcí pro 

vytvoření té pravé vánoční atmosféry. Navíc se můžete 

těšit na luxusní sobotní štědrovečerní večeři, po které se 

zaručeně nebude moci zvednout ze židle  A pokud jste 

byli celý rok hodní, určitě se pro vás najde i nějaký 
dáreček pod vánočním stromečkem. A pokud byste 

chtěli někomu v oddíle dát dárek pod stromeček, určitě 

neváhejte – vánoční výprava je na obdarování svých 

kamarádů ten neideálnější čas   

Dále se můžete těšit na některé ze starších členů vedení 

či roverů, kteří nás jezdí pravidelně navštěvovat právě 

na vánoční výpravu. Věříme, že nás pojede co nejvíce, 
protože není nic krásnějšího, než když spolu parta 

dobrých kamarádů usedne ke štědrovečernímu stolu. 

Připojíš se k nám?  

Budeme se na vás moc těšit! 

Klidné prožití 

vánočních 

svátků v kruhu 

vašich blízkých 

a úspěšný rok 

2013 vám přejí 

všichni… 

 roveři, vedení a 

Hlásínek!  

 


