
 

 
 
 
 
 

 Prázdniny jsou sice ještě daleko, ale již teď 
oznamujeme, že náš tábor proběhne v termínu:  
30. 6. - 20. 7. 2018. 

 Chtěli bychom tímto všem srdečně poděkovat za 
spolupráci v rámci odevzdávání registračních 
poplatků na rok 2018! 

 Necelé tři týdny nás dělí od skvělé jarní vícedenní 
výpravy, kterou i tentokrát strávíme společně 
s holčičím oddílem z našeho střediska. Odjíždíme 
v neděli 25. 2. a přijedeme až v pátek 2. 3. 2018. 
To znamená, že si spolu užijeme 6 báječných dní! 
Jako vždy na nás čeká luxusní zázemí – letos se 
opět vydáme do skautské základny v Hostinném. 

 Na začátku měsíce března se zúčastníme velkolepé 
městské hry v ulicích Liberce, která bude v jistém 
ohledu netradiční. Připravujeme ji totiž společně 
se střediskem Ještěd, které s námi sdílí prostory 
klubovny v Hanychově. Na této výpravě budeme 
mít proto skvělou příležitost se více seznámit 
s jejími členy. Věříme, že se nás v sobotu 10. 3. 
sejde co nejvíce a společně si užijeme parádní akci. 

 Další informace se týká školních velikonočních 
prázdnin. Během nich pořádá naše středisko 
tradiční vícedenní výpravu, na které se uvidíte se 
všemi oddíly našeho střediska. Termín této akce je 
29. 3. – 1. 4. 2018 (čtvrtek - neděle). 

 V případě, že jste za uplynulé pololetí dosáhli na 
vysvědčení s vyznamenáním, přineste na 
schůzku jeho kopii a získáte VIP kartu zdarma!  
Nezapomeňte, že nás v polovině února čeká další 
z řady skvělých VIP akcí, na které můžete takto 
získanou kartičku zužitkovat, aniž byste za ní 
utratili jediný Mustang! To je skvělá představa, ne? 

Nová soutěž na únor 
 

Únor je již tady a společně s ním přichází  
další soutěž! Tak neváhejte a dejte prostor 
své peněžence, aby mohla pojmout pár mustangových 
bankovek! Určitě jste napjatí a nemůžete se dočkat, až se 
dozvíte, o co vlastně půjde. Tentokrát jsme si pro vás 
připravili soutěž, jejímž hlavním cílem je nejen vydělat si 
Mustangy, ale také se trochu pobavit. Zadání zní: 
Rovných 15 Mustangů si vydělá ten, kdo na schůzce, 
která se bude konat 21. 2. 2018 ihned po pokřiku sní 
kus mrkve! Ovšem pozor! Šanci mají i ti, kteří se této 
schůzky nebudou moci zúčastnit nebo ti kteří si mrkev 
nepřinesou! Když totiž na Jarní vícedenní výpravě 
přijdete v úterý (27. 2. 2018) ráno na snídani ve 
slunečních brýlích, tak si 15 Mustangů vyděláte také!  
To znamená, že pokud se v únoru zúčastníte obou 
uvedených akcí (a zároveň splníte soutěžní úkol), 
vyděláte si celkem 30 Mustangů! Tak si tyto termíny 
označte ve svých skautských kalendářích a hurá na to!  

Vyhlášení výsledků lednové soutěže 
Jistě se již moc těšíte na vyhlášení lednové soutěže. 
Díky splnění jednoduchého zadání jste se mohli 
obohatit až o 20 Mustangů. Vaším úkolem bylo 
popsat alespoň jeden dárek, jenž jste letos  
o Vánocích našli pod stromečkem. 
Ač jsme čekali hojnou účast, tak tentokrát se sešlo 
tolik překrásných příspěvků, že jsme se při 
sestavování závěrečného pořadí opravdu zapotili, 
ale již to nebudu déle prodlužovat. Pojďme se 
podívat na to, jak jste si vedli. 

Odměnu v podobě Mustangů  
si zaslouží tito borci: 

1. místo: Jenda a Šmuel 20 M 

2. místo: Henry, Radim a Honza  17 M 

3. místo: Smíšek a Jestřáb 14 M 

4. místo: Kryštof, Soudek a Vlk 11 M 

5. místo: Emet  8 M 
 

Gratulujeme vítězům a všem přispěvatelům 
mnohokrát děkujeme, že jste nás tak 
skvěle informovali o svých dárcích. 

Víte, kdy se máte v únoru zamyslet? 
V roce 1857 se narodil Sir Robert Baden-Powell, 
zakladatel skautingu, a v roce 1889 se narodila jeho 
budoucí žena Olave Baden-Powell, jenž je zakladatelkou 
dívčího skautingu. Oba se narodili 22. února a na jejich 
počest se každý rok v tento den koná skautský svátek 
Thinkingday, též známý jako Den sesterství či 
Vzpomínkový den. Během tohoto  
dne se skauti po celém světě 
setkávají, aby uctili památku 
svých zakladatelů, přemýšleli  
o sobě a rozšířili povědomí o 
skautské organizaci. Thinkingday 
by měl skautům a skautkám 
připomenout, že po celém světě 
mají mnoho bratrů a sester, kteří 
sdílejí stejnou vášeň.  

Chcete mít také splněný důležitý úkol ve stezce? 
 

Napište článek do Hlásínku 
 

A JE VÁŠ! 
Ve vaší skautské stezce naleznete úkoly, jejichž splnění 
vyžaduje určité specifické úkony. Napsat článek do 
Hlásínku je právě jedním z nich. Jedná se o povinný úkol, 
který naleznete v 1. stupni v dovednosti „Můj skautský 
oddíl a středisko“. Pokud byste si ho chtěli splnit, není 
nic jednoduššího než si vybrat určité téma, které vás 
zajímá, napsat o něm přiměřeně dlouhý text a ten poslat 
Klíšťákovi na email – Vojtech.Dlask@seznam.cz 

Již teď se těším na vaše příspěvky! 

100% docházka? A od začátku září?  
Neuvěřitelné, nepředstavitelné… 

Pokud jste i vy dospěli ke stejným názorům, musím vás 
ihned vyvést z velkého omylu! Tento úctyhodný výkon je 
totiž reálný! Náš obdiv si za tento počin právem zaslouží… 

 HONZA 
Jsme přesvědčeni, že takováto snaha musí být 
nejen náležitě oceněna, ale také pochválena! 
 

Chtěli bychom Ti tedy, milý Honzo, upřímně pogratulovat 
k tomuto skvělému výkonu a věříme, že ve své snaze 
vytrváš až do konce roku! Zároveň jsme se rozhodli Ti za 
tvou snahu věnovat VIP kartu za výjimečný čin! 


