
 

Schůzka pro rodiče 
Každým rokem pořádáme předtáborovou schůzku pro 

rodiče, na které se snažíme poskytnout maximum 

informací k našemu táboru, ale i k samotnému chodu 

oddílu. Letošní schůzka pro rodiče se uskuteční, po 
naší klasické oddílové schůzce, ve středu 3.6.2015 od 

18:45 v klubovně v Hanychově. O účast prosíme 

především rodiče nováčků, kteří s námi ještě na táboře 

nebyli. Avšak i ostatní jsou samozřejmě srdečně zváni.  

Těšíme se na vás! 

 

Infostánek 
 

 S tímto číslem Hlásínku se vám dostává do ruky 

ještě jeden důležitý papír. Na něm naleznete obecné 

informace k našemu táboru, podrobnosti k pracovní 
četě a v neposlední řadě také seznam věcí, které 

doporučujeme vzít si s sebou na tábor. Věnujte této 

části zvýšenou pozornost a nezapomeňte ho 

společně s Hlásínkem předat rodičům. 

 I během letošního tábora proběhne den s rodiči, 
který je letos naplánován na sobotu 11.7.2015 

odpoledne. Bude pro vás opět připraven společný 

program s možností přespání ve vlastním stanu či 

v některém z volných tee-pee. Večer je rovněž 
naplánován táborový oheň, který je vždy moc 

hezkým zážitkem. Podrobné informace se včas 

dozvíte formou lístečku nebo na našich 

internetových stránkách.  
 Chybí-li někomu jakákoliv věc na kroj nebo dokonce 

kroj samotný, nechť se obrátí co nejdříve některého 

z vedoucích během schůzky či výpravy.  

 Pozor! Ve středu 1.7.2015 neproběhne klasická 
schůzka! V klubovně budeme pouze vybírat sbalené 

kufry na tábor a to v čase od 17 do 18h. 

 Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o zvážení 
posílání balíků na tábor, jelikož je pro nás velmi 

obtížné, dopravit je až na louku. Během tábora je 

zajištěna kvalitní a pestrá strava 5x denně. Předem 

velice děkujeme!  

 
Naše středisko má nakročeno k velkému cíli 

 

I vy nám můžete pomoci tohoto cíle dosáhnout 

 

Červnová soutěž 
Někteří z vás si možná pamatují ten okamžik, kdy 

drželi v ruce 100 Mustangů…bylo tomu tehdy, kdy 

jste na schůzce ukázali vysvědčení a na něm zářivý 

nápis „prospěl s vyznamenáním“. To byl pocit, že jo? 
 

A nechtěli byste ten okamžik zažít znovu? 
Já jsem přesvědčený, že určitě ANO! 

 

Abyste dosáhli na tuto skvělou odměnu, stačí udělat 

jen pár věcí – dobře napsat závěrečné testy ve škole, 

poté okopírovat své vysvědčení, na kterém bude stát 
nápis „prospěl s vyznamenáním“ a tuto kopii odevzdat 

některému z vedoucích na táboře. Nejen, že svou píli a 

snahu ukážete všem na obdiv, ale také odejdete těžší o 

100 Mustangů. A věřte, že taková suma už něco váží!  
 

Tak s chutí do toho, 100 Mustangů je ve hře! 

  

 

Naše středisko se na jaře tohoto roku zapojilo do charitativního programu 

„Pomáháme s vámi“, který zaštiťuje společnost Tesco. Z nadačního fondu byla 
uvolněna částka 50.000 Kč, kterou obdrží ten nejlepší charitativní projekt 

v libereckém regionu. Jistě si dovedete představit naši velkou radost a nadšení, 

když jsme se dozvěděli, že odborná porota vybrala mezi tři nejlepší právě projekt 

našeho střediska Mustang!   
 

V současné době probíhá hlasování o nejlepší projekt, který získá 50.000 Kč na 

jeho realizaci. Chtěli bychom vás touto cestou požádat o podpoření našeho 

projektu, jehož realizace by nám velmi pomohla v naší skautské činnosti. Rádi 

bychom ze získaných peněz zakoupili nový stan teepee, který by posloužil 
oddílům jako společenské místo na táboře. Dále pak kuchyňské náčiní do 

táborové kuchyně, kde se děti i samy podílejí na přípravě jídla. Rádi bychom také 

dovybavili naše oddíly běžnými skautskými pomůckami pro výchovu a vzdělávání.  
 

Způsob, kterým můžete podpořit náš dobročinný projekt, je pouze jeden, 

který bychom Vám v následujících řádcích rádi přiblížili.  

 

 
 

 

soutěže o nejlepší dobročinný projekt, kterou pořádá společnost Tesco a.s.  

 

 

Pro nákup můžete využít jeden ze čtyř  

prodejen dostupných v Liberci a okolí:  

My Liberec, Soukenné nám. 669/2a, Liberec 

Supermarket Liberec, Olbrachtova 808/2 

Supermarket Liberec Ruprechtice, 

Vrchlického 830/41, 

Supermarket Frýdlant, Hejnická 113, Frýdlant 

Tubusy jsou v prodejnách viditelně 
označeny čísly od jedné do tří. 

Projekt našeho střediska je označen 

číslem 1 – do tohoto tubusu prosím 

házejte své žetony. 
 

Hlasování probíhá v prodejnách Tesco od 
1.6.2015 do 28.6.2015. Průběžné výsledky a další 

informace k tomuto charitativnímu programu 
jsou k dispozici na internetových stránkách 
www.pomahame.itesco.cz 
 

Průběžné výsledky budou na těchto stránkách 

zveřejňovány od 10.6.2015.  

Všem, kteří se rozhodnou podpořit náš dobročinný projekt, patří 

naše velké a upřímné poděkování. Věříme, že s vaší pomocí se nám 
podaří na toto cenné vítězství dosáhnout.  

 

27. oddíl skautů, středisko Mustang Liberec 


