
Info Infostánek 

 Bohužel to zatím nevypadá, že by nám počasí 
přineslo sníh, který k zimě přeci jenom patří. I my 

jsme plánovali skvělé výpravy na běžky a sjezdovky, 

ale vzhledem k tomu, že k nám nejspíše přišlo jaro, 

budeme nejspíše muset připravit náhradní program. 
Sledujte proto pravidelně aktuality na našich 

stránkách. Všechny potřebné informace obdržíte 

samozřejmě také na schůzkách.  

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

nakupujeme potřebný materiál pro oddíl. Členský 

příspěvek je pro tento rok ve výši 550 Kč. Na slevu 
mají nárok ti, kteří mají ve středisku jednoho 

sourozence (příspěvek ve výši 500 Kč za každého) 

nebo 2 sourozence (příspěvek ve výši 450 Kč za 

každého). Prosíme všechny, aby peníze přinesli včas! 

Příspěvky je nutné uhradit do schůzky 30.1.2013 

 Prázdniny jsou sice ještě daleko, ale již teď 
oznamujeme, že náš tábor proběhne v termínu: 

29.6.-19.7.2013 

 V únoru nás také čeká skvělá jarní výprava, která 
proběhne v termínu 3.-8.3.2013. Na tyto dny si proto 

nic neplánujte, abyste mohli jet s námi. Ubytováni 
budeme tak jako loni v chatě nedaleko Harrachova, 

která je vybavena vším potřebným, takže se nemusíte 

bát, že by vám v noci byla zima  

 Na jaře a v létě pořádáme většinu akcí v přírodě. 
Právě v těchto obdobích se hojně vyskytují klíšťata, 

proti kterým je dobré se nechat očkovat. Zima je pro 

tuto záležitost přímo ideální.  

 Tradiční celostředisková velikonoční výprava 
proběhne v termínu 29.3-1.4.2013. 

 

Nástěnky 

Další měsíc je za námi a s ním i další kolo 

vaší snahy o zlepšení podoby svých 

družinových nástěnek. Téma minulého 

měsíce bylo „cestování“. Stačilo se jen chvíli 

zamyslet a každého z vás jistě hned 

napadlo, kolik možností toto téma zahrnuje. 

A přesně toho nejspíše využili tučňáci, kteří 

svou nástěnku uvedli do stavu naprosté 

dokonalosti, a tím si od nás vysloužil každý 

její člen 10 Mustangů   

Ačkoliv se na Mločí nástěnce také něco 

tematicky změnilo, nebylo to tedy nijak 

exkluzivní. Zcela určitě by se na ní dalo 

leccos vylepšit a zdokonalit. Proto si každý 

mlok za prosinec odnesl pouze 3 Mustangy.  

A ptáte se na lednové téma?  

             Je jím…. 

  Liberec 

Vyhodnocení proběhne na      
schůzce 30.1.2013 

 

         Soutěž 

A je to tady! Další soutěž o 

hromadu Mustangů, kterou jsme 

si pro vás připravili, ocení jistě ti 

pilní z vás. A že to neříkám jen tak 

nadarmo! Vždyť tentokrát nepůjde 

ani tak o skauta jako o vaši školu. 

Divíte se? Tak čtěte dál! 

Každý z vás jistě ví, že na konci ledna vás čeká jedna 

poněkud méně příjemná věc, která je spojená se školou. 

Ano, je to vysvědčení, na které by někteří z vás jistě 

nejraději zapomněli. Jenže správný skaut by měl ve 

škole dosahovat dobrých výsledků a proto jsme se 

rozhodli, že oceníme ty z vás, kteří mají ve škole tak 

dobré výsledky, že obdrží pololetní vysvědčení 

s VYZNAMENÁNÍM!  

 

Stačí pouze přinést na některou z únorových schůzek 

originál nebo kopii svého vysvědčení a odměna ve výši 

100 Mustangů bude vaše!!! Ano, čtete dobře! Ve hře je 

rovných 100 Mustangů! A věřte, že již příští měsíc se 

vám budou velice hodit! Proto využijte všechny možnosti, 

jak si nějaké Mustangy navíc vydělat. Proto opravte 

poslední špatné známky, noste věci na nástěnku, pište 

do kroniky zápisy z výprav či schůzek a choďte na 

všechny akce – možností je hodně, tak je plně využijte!  

 

Jak jste na tom s bodováním? 

Půl roku společných akcí s oddílem je za námi a 

to je myslím ten pravý čas, podívat se na vaše 

výsledky v bodování a porovnat je s těmi z konce 

října. Je na místě smeknout klobouk před borci 

na prvních třech pozicích, kteří mají nejen 

výbornou docházku, chuť a píli, ale také pořádný 

balík Mustangů na kontě. Každý jistě ví, že jde o 

Jendu, Grizzlyho a Geparda. Právě Jenda 

s Grizzlym všem ukázali, jak se hned první rok 

postarat o naprostou senzaci v bodování. Jako 

jediní mají již přes 200 Mustangů!!! Hoši, velká 

gratulace a poklona až k zemi!  

Za vedoucí trojicí je o rovných 28 Mustangů 

Bizon. Věříme, že když se zasnaží, tak se mu 

třeba podaří zaútočit na medailové pozice. Špatně 

si však také nevede Diablo a Petr – chlapi, snažte 

se!  Zatím zbývá ještě hodně času a ve hře jsou 

hodnotné ceny! Tak doufám, že boj o první příčky 

bude ještě pořádně napínavý!  

Hodně úspěchů, pevné zdraví a všechno 

dobré do roku 2013 vám přeje váš… 
 

  Hlásínek   


