
Infostánek

 Stále jsou mezi námi tací, kteří nemají 
splněnou přijímací a nováčkovskou
zkoušku. Tímto vás chceme upozornit, 
abyste se začali věnovat jejímu plnění. 
V opačném případě budeme muset 
přistoupit k sankcím.

 Pro jistotu opět připomínáme, že letní tábor 
oddílu proběhne v termínu 29.6.-19.7.2013

 V dubnu proběhnou hned 2 družinové 
schůzky – prosíme proto rádce a podrádce, 
aby jim věnovali patřičnou pozornost. 

 Na podzim minulého roku jsme vydali 
novou oddílovou skautskou stezku, kterou 
již všichni jistě máte podrobně 
prostudovanou. Proto se neostýchejte a 
jděte do plnění úkolů naplno – stačí 
požádat libovolného rovera během výpravy 
nebo na konci schůzky a on s vámi 
požadované úkoly projde, vyzkouší vás ze 
znalostí a popřípadě je potvrdí svým 
podpisem ve vaší stezce. Tak hurá do toho!

Družinové nástěnky

V březnu bylo vaším úkolem přiblížit své 
nástěnky co nejvěrněji tématu: Velikonoce

Bohužel tu máme již začátek dubna a za celý 
měsíc se vaše nástěnky ani zdánlivě tomuto 
tématu nepodobají. Takto si určitě péči o 
družinovou nástěnku nepředstavujeme! Je to 
přeci vaše vizitka! Nejen, že tím ukazujete svou 
družinovou kolektivní práci, ale také si tím 
můžete slušně vydělat. A v době, kdy se to 
lukrativními poukázkami v dražbách jen hemží, 
se hodí opravdu každý Mustang. Takže neváhejte 
a poperte se o 10 Mustangů, které vám může 
přitéct každý měsíc do kapsy. Vždyť stačí tak 
málo! Stačí otevřít jakékoliv noviny, reklamní 
letáky nebo zadat heslo „Velikonoce“ do 
internetového prohlížeče a hned na vás kouká 
nepřeberné množství obrázků. 

Proto téma „Velikonoce“ neopustíme a doufáme, 
že se v dubnu budou družinové nástěnky jen 
hemžit obrázky s velikonoční tématikou. Tak 
s chutí do toho! 10 Mustangů je ve hře!

Vyhodnocení proběhne na schůzce 24.4.2013

Březnová soutěž –
jak to dopadlo?

V minulém čísle Hlásínku jste se mohli dočíst 
o soutěži, která měla prověřit především vaši 
schopnost práce s počítačem, internetem a 
orientaci na našich oddílových stránkách. 
Zadání úkolu bylo velice prosté:
Na zadní straně Hlásínku bylo 5 fotografií 
z různých akcí, které jsme pořádali od září 
2012. Vaším úkolem bylo určit, z jaké akce 
každá fotka pochází a v jakém termínu tato 
akce proběhla. 

Ptáte se na správná řešení? Tady jsou!

1- Schůzka s draky - 19.9.2012
2- Výprava na Smrk - 8.9.2012
3- Výprava na sjezdovky a běžky - 16.2.2013
4- Vícedenní výprava pod bivaky - 28.-30.9.2012
5- Vánoční výprava 2012 - 13.-16.12.2012

Dále bylo vaším úkolem napsat správné 
odpovědi do knihy návštěv do 28.3.2013. A teď 
už jen zbývá vyhlásit a odměnit ty, kteří se 
soutěže zúčastnili, a jejich odpověď byla platná: 

Net, Jenda, Gepard

Všem třem zúčastněným gratulujeme 
a právem jim náleží…

Důležité informace

Jelikož se mnozí z vás stále dotazují na několik věcí, 
které se týkají fungování klasického a tzv. „kanadského 
bodování“, pokusím se vám v následujících řádcích 
shrnout všechny důležité informace: 
Klasické bodování, které je vždy uvedeno na přední 
straně Hlásínku, zahrnuje Mustangy, které si vyděláte na 
schůzkách a výpravách. Na schůzce jste hodnoceni na 
základě vašich výkonů a aktivity. Na výpravě dostává 
každý z vás pevně danou sazbu Mustangů (např. 20) a 
navíc také určitý obnos za vaši aktivitu. Tento přehled 
nijak nesouvisí s tím, kolik Mustangů máte právě u sebe. 
Je to jen přehled pro vás, kolik jste si vydělali za daný 
měsíc a celkově od začátku roku, tedy od září. 
O kanadském bodování si nevedeme žádnou evidenci –
jedná se o Mustangy získané vaší vedlejší aktivitou –
např. odevzdaná morseovka, zápis do kroniky, účast 
v soutěži, správný tip na soutěžní otázku během výpravy. 
Jsou to Mustangy pro vaši vlastní potřebu, které 
nejčastěji využijete při dražbách výhod na schůzkách. 
Nemějte tedy obavy, že pokud utratíte všechny Mustangy, 
skončíte automaticky poslední v bodování na přední 
straně…

Další důležitou informací je, že za správně vyplněnou a 
odevzdanou morseovku na výpravě obdržíte 3 Mustangy!

A jelikož je tento článek velice důležitý, prověřím si, jak 
poctivě Hlásínek pročítáte. Kdo mi do 28.4.2013 pošle 
email na adresu: Vojtech.Dlask@seznam.cz , ve kterém 
bude uvedeno, že jste četli tento článek, budete odměněni 
částkou 15 Mustangů. Považujte to za takovou 
„vychytanější“ dubnovou soutěž! 

AHÓJ!




