
 

 

 
 
 
 
 
 

• Říká se, že opakování je matkou 
moudrosti a v případě termínu našeho 
letního tábora to platí dvojnásob! Byla by 
totiž škoda, kdybyste se ho nemohli 
zúčastnit. Jedná se totiž o jednu z těch 
nelepších akcí, které vás v celém roce 
čekají. Takže, termín letního tábora 27. 
oddílu skautů je 28.6. – 18.7.2014. 

 

• Pomalu se nám blíží Velikonoce a s nimi 
je již tradičně spojená celostředisková 
vícedenní výprava, na které se potkáte se 
všemi oddíly našeho střediska. Termín 
výpravy je stanoven na 18.-20.4.2014.  

 

• S nadcházejícím obdobím jara je spojena 
možnost, nechat své děti očkovat proti 
klíšťové encefalitidě. Cíle našich výprav a 
především našeho letního tábora směřují 
do lesů a luk, kde se klíšťata bohužel 
vyskytují. A jednou z účinných obraných 
postupů proti těmto parazitům je právě 
očkování.   

Plavky s sebou! 
 

Důležité upozornění pro  
všechny účastníky  
Jarní výpravy 2014! 

 

Jelikož jsme v rámci programu jarní 
výpravy domluvili rovněž návštěvu bazénu 
je nutné, abyste si na výpravu vzali s sebou 
také plavky. Velmi se tímto omlouváme, že 
tato informace byla v lístečku opomenuta. 
Nezapomeňte si je tedy přibalit a budeme 
se na vás těšit v neděli!  

100% docházka = pořádná odměna 
Jedna absence? = také odměna!  

 

V minulém čísle Hlásínku jsme vás informovali o nové možnosti, 
jak si vydělat pořádný balík Mustangů! A to skoro bez námahy! 
Stačí se pouze účastnit našich výprav a schůzek. Pokud budete 
přítomni na všech akcích, které se v daném měsíci konají, 
budete ohodnoceni jednorázovým bonusem ve výši 30 
Mustangů! Ale pokud by se stalo, že budete mít neodkladné 
povinnosti ve škole, rodinnou akci nebo „zaracha“ za zlobení, 
nemusíte věšet hlavu! Těm, kteří budou v daném měsíci mít jen 
jednu zameškanou schůzku či výpravu, vyplatíme krásných 10 
Mustangů! A ty se přeci také hodí! Nezůstaňme však pouze u 
slov a rovnou přejděme k činům.  
 

Chtěl bych tedy tímto jmenovitě vyhlásit borce, kteří se 
v únoru zúčastnili všech akcí! 

Jsou jimi: 
 

Majkl a Grizzly 
 

Avšak nesmím zapomenout na ty, kteří mají jen jednu 
zameškanou akci, jelikož i takový výkon si zaslouží ocenění!  

Jsou jimi: 
 

Vašek, Jenda, Honey a Ondra(2) 
 

Gratulujeme! Na schůzce obdržíte svou odměnu! 

Vyhlašujeme  
jarní soutěžní otázku!  

 

Kdo si tipne, neprohloupí!  
 

Další ze super soutěží je tady! Právě teď 

můžete získat další Mustangy navíc, které 

zužitkujete třeba při dražbách výhod nebo při 

soutěžních otázkách během výprav. Březnový 

úkol je opravdu jednoduchý a zabere vám jen 

malou chviličku. Naše otázka zní:  
 

Kolik lidí (včetně vedení) se zúčastní 

schůzky 26.3.2014? 
 

Své odpovědi napište na podepsaný papír a 

odevzdávejte komukoliv z vedení na některé ze 

schůzek či výprav – poslední možnost máte na 

schůzce 19.3.2014.  

Hrajeme o 20 Mustangů! 
 

Pokud se o 1 člověka spletete, nevadí, výhra 

v plné výši vám rovněž náleží!  

Tak jen do toho! 

Kytarová škola 
Začínáme v březnu! 

 

Předně bychom se rádi omluvili za posunutí předpokládaného 
začátku, avšak dlouho očekávaný start kytarové školy je tady! 

 

Tímto nabízíme všem našim členům možnost docházet na 
pravidelnou výuku hry na kytaru, kterou bude vést zkušený 
kytarista a oldskaut Tumbo.  Schůzky se budou konat každý 
čtvrtek v naší klubovně v Hanychově.  
 

Prvním setkáním bude čtvrtek 20.3.2014 
 

Přesný čas, ve kterém bude každá čtvrteční lekce probíhat, 
upřesníme v oficiální pozvánce, kterou v předstihu rozešleme 
emailem rodičům a vám předáme též.  
 

Je však možné předběžně počítat se začátkem v  pozdně 
odpoledních hodinách, tedy cca. 17-18h. Předpokládaná doba 
výuky je cca 1 hodina.  
 

Prozatím počítám se čtyřmi z vás, kteří se mi nahlásili 
v minulých měsících – jsou jimi: Bizon, Marek, Piškot a Shrek. 
Pokud váš zájem nadále platí, informujte prosím Klíšťáka – 
Vojtěch Dlask, email: Vojtech.Dlask@seznam, tel.: 728 299 301.  
 

Pokud by však měl zájem i někdo jiný, neváhejte, zvedněte 
telefon nebo napište email a přihlaste se! Za pokus nic nedáte a 
navíc – hra na kytaru vás jistě tak nadchne, že nebudete chtít 
dělat nic jiného, než jen cvičit a cvičit.  
 

K výuce budete určitě potřebovat vlastní kytaru. Pokud žádnou 
nemáte, není nutné kupovat novou. Doporučuji podívat se po 
různých bazarech nebo se poohlédnout na internetu, kde se dají 
zakoupit starší použité kytary velmi levně.  
 

Výuka kytarové školy je zaměřena na úplné začátečníky, takže 
se nemusíte nijak ostýchat nebo bát, že nebudete stačit 
ostatním. Důležité je nebát se a jít do toho „po hlavě“! A pokud 
budete pilně cvičit, budete se moci časem připojit a „táhnout“ 
hraní i zpěv třeba v létě na potlachu nebo u táboráku! ☺ 
 

Budu se těšit na vaše přihlášky a ať vám hra na kytaru 
přináší jen samou radost!  

 


