
 

 

 

 

Mloci Únor Celkem Pořadí Postup 

Jenda 88 321 10. 
Smíšek 58 229 19. 
Honey 6 95 29.  
Piškot 4 214 22. 
Lukáš 3 126 27.  
Radim 35 301 13. 
Šimon 20 145 25. 
Filip 80 373 6. 
Brouk 20 231 18. 
Filip 2 68 378 5. 
Lukáš 2 63 224 20. 
Honza 92 418 1.  
Dave 89 371 7. 
Emet 74 385 3. 
Soudek 10 294 14. 
Celkem 710 4105 1.  

Tučňáci Únor Celkem Pořadí Postup 

Grizzly 26 204 24. 
Šmuel 88 283 15. 
Kaktus 0 127 26. 
Svišť 16 323 8. 
Vlk 85 389 2. 
Vašek 0 108 28.  
Martin 51 88 30.  
Medík 0 209 23. 
Henry 30 322 9. 
Leo 9 278 16. 
Žralok 32 218 21.  
Medvěd  13 277 17. 
Jestřáb 16 310 11. 
Kuba 35 304 12. 
Kryštof 89 380 4. 
Celkem 490 3820 2.  

Nazdar kluci, 
vítám vás u čtení dalšího čísla Hlásínku, který s sebou přináší nejen mnoho nových informací, ale také lehký 
nádech jara. Vše kolem nás se již brzy začne probouzet ze zimního spánku, krajinu prozáří paprsky hřejivého 
slunce a naše výpravy do přírody najednou dostanou zcela jinou atmosféru. Tato proměna, kterou můžeme 
každoročně pozorovat, je dílem měsíce března, který se právě ujal svého slova. Než se však budeme věnovat tomu, 
na co všechno se můžeme v březnu těšit, je zapotřebí si říci, co všechno jsme spolu prožili v měsíci předchozím.  

Únor se zejména ve svém závěru představil jako pravý vládce zimy, jelikož do zdejších krajů přihnal mrazivé 
teploty, které nás mnohdy zahnaly k topení a horkému čaji. Nás, skauty, však nedokáže nic odradit natolik, 
abychom spolu neprožili hned několik parádních akcí - a ani únor nebyl výjimkou. Vzpomeňme třeba na lyžařskou 
výpravu, během které se sjezdaři proháněli po kopcích na Severáku a běžkaři poznávali krásy zasněžených 
Jizerských hor. Záhy poté jsme se vydali na VIP akci, jejímž cílem bylo shodit všechny kuželky na bowlingové 
dráze a poté přesně zamířit v lasergame. S únorem jsme se rozloučili společně s holkami 28. oddílu na jarní 
vícedenní výpravě, která nás zavedla do města Hostinné a rovněž do tajuplného světa plného cestování časem. 

Ačkoliv bychom mohli ještě dlouho mluvit o tom, co všechno jsme minulý měsíc zažili, pojďme se nyní spíše 
podívat na to, jaké báječné akce nám přináší březen. Hned tuto sobotu na vás čeká jeden netradiční zážitek! 
Vydáme se totiž do ulic Liberce, kde se zúčastníme městské hry společně se střediskem Ještěd! Po trojici schůzek, 
které snad již zčásti budeme moci strávit venku, přichází celostředisková akce během velikonočních prázdnin, 
na které se setkají všichni Mustangové pěkně pohromadě. Tak na březnových akcích na viděnou!  Váš Hlásínek 
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Především v závěru února do našich končin 
zavítala opravdová zima, která zmrazila snad 

všechno, co jí stálo v cestě. 
Jediné, co se jejímu mrazivému sevření  

úspěšně vyhnulo, byla vaše Mustangová konta 

v oddílovém bodování 

Rozpis akcí na březen 
 

7. 3. 2018 - Dnešní družinovka 
10. 3. 2018 - Výprava – městská hra  

se střediskem Ještěd 
14. 3. 2018 
21. 3. 2018 

- 
- 

Schůzka 
Schůzka 

28. 3. 2018 - Schůzka 
29. 3. – 1. 4. 2018 - Velikonoční výprava 

 

4. 4. 2018 - Družinová schůzka 

Víte, jaké to je? 
Být potřetí za sebou  

v měsíčním  
i celkovém bodování?  

   
 
 

 vám to určitě rád poví! 


