
 

Infostánek 
 Už za 3 měsíce se vydáme na tu nejlepší 

akci v celém roce – třítýdenní tábor 
v krásném údolí řeky Zábrdky nedaleko 
Českého Dubu! Na tuto závěrečnou akci 
naší celoroční činnosti pojedeme v termínu 
4.-24.7.2015, takže si ho poznamenejte do 
svých oddílových kalendářů, které vám 
jistě visí doma na stěně. Doufejme, že nám 
ten zbývající čas do tábora rychle uteče.  

 Od pátku 3.4. do neděle 5.4. vyrazíme na 
Velikonoční výpravu. Ubytováni budeme 
v luxusní chatě s veškerým vybavením a 
zázemím. Pro naplánování potřebných 
nákupů vás poprosíme o nahlášení vaší 
účasti, pokud jste tak ještě neučinili.  

 Na lístečku, který vždy dostáváte před 
výpravou, naleznete také několik řádků 
textu v morseovce. Víte, že vám jeho 
správné vyluštění může vydělat skvělé  
3 Mustangy? Stačí si s ním dát chvíli 
práce, přinést ho podepsaný na výpravu a 
hned máte 3 Mustangy navíc v kapse!  
Neříkejte, že by se vám nehodily...! :-)  

Kdo si zaslouží skvělých  

50 Mustangů? 

 Ti, kteří se zúčastnili 

březnové soutěže!!!  
Přihlášen! To je slovo, které některým z vás v březnu vyneslo 
50 Mustangů! Zadání úkolu bylo tentokrát trochu náročnější, 
ale jeho splnění znamenalo pořádnou odměnu! Cílem soutěže 
bylo do 29.3.2015 přidat do knihy návštěv příspěvek se svou 
přezdívkou či jménem, vedle kterého bude rovněž symbol 
červeného R v červeném kroužku. Tento symbol tam 
mohou mít pouze Ti, kteří jsou na našich internetových 
stránkách registrováni a před samotným přidáním příspěvku 
se také přihlásí svou přezdívkou (jménem) a heslem.  
Ale neprotahujme to, na co všichni jistě netrpělivě čekáte... 

50 Mustangů  

za březnovou soutěž si zaslouží 
 

Šmuel, Grizzly, Majkl, Piškot, Vlk, Bizon, 
Tomáš, Samsung, Loutka, Jenda, Gepard 

 

! GRATULUJEME ! 

Nenašli jste se mezi vítězi březnové soutěže? 

 Tak zkuste tu dubnovou!  
Nebyl by to Hlásínek, kdybyste v něm nenašli nějakou soutěž 
– ať už srandovní, lehkou, či náročnou. Společné však mají to, 
že vynesou úspěšnému řešiteli pěkný balík Mustangů. A ani 
tato soutěž nebude výjimkou. Jelikož byla minulá soutěž 
trochu náročnější na vaše uvažování, tato bude zaměřena 
hlavně na vaši kreativitu a schopnost pobavit ostatní. Možná 
se u ní potrháte smíchy – záleží jen na vás! :-) 
 

Kdo přijde na schůzku 22.4.2015  

s netradiční pokrývkou hlavy 
bude ohodnocen až 40 Mustangy! 

 

Záleží především na tom, jak originální bude váš nápad. 
Samozřejmě přihlédneme při hodnocení i k tomu, pokud si 
s výrobou pokrývky dáte viditelně náročnou práci. Tak 
pomalu vymýšlejte, s čím originálním přijdete na schůzku! :-)  
 

  Válí se vám doma staré a nepotřebné 
 

Běžky  

Sjezdovky  

a další příslušenství? 
 

Náš oddíl by v letošním roce rád rozšířil svůj sklad především 
o lyžařské vybavení, kterého se nám v posledních letech 
bohužel mnoho nedostává. Naše stávající vybavení je již 
poněkud zastaralé a pro praktické využití nevhodné. Pokud 
nám to sněhové podmínky dovolí, vyrážíme během zimních 
měsíců na běžky i sjezdovky. Jelikož víme, že ne každý 
disponuje tímto vybavením, rádi bychom v tomto případě 
nabídli možnost jeho zapůjčení z našeho skladu.  
 

Pokud máte doma běžecké či sjezdařské vybavení, pro které 
již nemáte žádné využití, nabídněte ho prosím našemu oddílu. 
Bereme prakticky cokoliv včetně příslušenství (např. boty, 
hůlky, vázání, ochranné helmy či brýle atd.).  
 

Za každou nabídku a spolupráci budeme velice vděčni! 
Předem moc děkujeme! 

 27. oddíl. 

Být jeden z nejlepších v bodování se 

VYPLATÍ! 
 

Možná jste se to dozvěděli v Hlásínku, možná 
od kamarádů z oddílu anebo to ještě nevíte 
vůbec! Obsadit přední příčky v oddílovém 
bodování se totiž skutečně vyplatí! Již za tři 
měsíce budeme mít jasno, kdo si za tento celý 
rok snažení odnese hodnotnou cenu, která 
mu bude předána na konci tábora. Společně 
s touto cenou budeme předávat i ceny za 
táborové i celoroční bodování. Hodnotit a 
oceňovat budeme také vaši snahu v úklidu 
v tee-pee. Všechno záleží pouze na vaší píli a 
docházce na naše akce. Můžete si být jistí, že 
letos pro vás máme připraveny opravdové 
cenové bomby, které vás jistě potěší, pokud 
na ně dosáhnete. Jestliže nejste prozatím 
mezi těmi prvními, nezoufejte a trochu se 
během posledních 3 měsíců zasnažte! Ještě 
není nic ztraceno. A pokud to nepůjde, ještě 
můžete uspět v bodování přímo 

na táboře. Tak pojďte do toho! 

Chcete další popis do stezky?   
Pokud jste si svou stezku dobře prolistovali, 
jistě jste narazili na tento úkol: „Napíšu 
článek do Hlásínku“ Pokud byste si chtěli 
tento úkol splnit, rádi vám vyjdeme vstříc! 
Stačí, abyste napsali článek do Hlásínku na 
určité téma, které vás zajímá. A nemusí to být 
nijak dlouhý text! Pokud se nám bude líbit, 
tak vám úkol nejen podepíšeme, ale navíc ho 
otiskneme v nejbližším čísle Hlásínku!  
Dále jste jistě našli úkol, který zní: „Provedu 
zápis do kroniky“. U něj stačí, abyste se 
zúčastnili některé ze schůzek či výprav a z ní 
následně napsali text, ve kterém přesně 

popíšete, co jsme během ní dělali.  


