
 

INFOSTÁNEK  

 Hned z počátku vám všem chceme velmi poděkovat, 

za bezproblémové a včasné uhrazení registračních 

příspěvků na rok 2019. 
 Brzy už tu bude březen a spolu s ním i naše 

tradiční Jarní výprava. Všichni se můžete těšit na 

skvělou zábavu a plno zážitků. Stačí si rezervovat 

termín 3. 3. až 8. 3. 2019 a vyrazit nejen s námi, 

ale i s dívčím oddílem do Jilemnice! 
 Již tradičně vyrazíme i tento rok na Velikonoční 

výpravu, kterou strávíme spolu se všemi oddíly 

našeho střediska. Datum 18. až 21. 4. 2019 si tedy 

určitě poznamenejte do svých kalendářů! 
 Zdá se to jako včera, co bylo 1. září a pololetí teprve 

začínalo. No a nyní je již u konce a začíná nám to 

druhé. Ale věřte, že i toto pololetí velmi rychle uteče! 

Hned po jeho konci se vydáme na tu nejlepší akci 

v roce, náš letní tábor. Od 29. 6. do 19. 7. 2019 nás 

čeká období plné radosti, her, poznání a kamarádů. 
 Nezapomeňte, že od ledna patří šátek do povinného 

vybavení na schůzky a také jednodenní i vícedenní 

výpravy. Zároveň připomínáme, že došlo ke změnám 

ve věcech, které byste měli mít ve vašich KPZkách. 
Nově si do nich přidejte malý zavírací nůž a drobné 

peníze v hodnotě 50, 20 a 10 Kč (celkem 80 Kč). 
 Jistě se mezi vámi najdou tací, kteří dosáhli na 

pololetní vysvědčení s vyznamenáním. Právě vy jste 

nyní díky své píli ve hře o báječných 100 Mustangů! 
Stačí, abyste nejpozději do konce února přinesli 

na jakoukoliv oddílovou akci kopii svého vysvědčení 

a tato jedinečná mustangová odměna je vaše! 

 Březnové číslo Hlásínku vyjde na družinovce 13. 3. 

 

Pozvánka na ples Mustangů 
Chtěli bychom vás, rodiče našich členů, tímto 

srdečně pozvat na ples střediska Mustang, 

který se bude konat v pátek 12. 4. 2019 od 
19:00 v kulturním centru Vratislavice 101010.  

K této události jsme vytvořili speciální sekci na 

webových stránkách střediska, kterou naleznete pod 

tímto odkazem: http://mustang-lbc.cz/ples/ 

Na tomto webu bude v průběhu února spuštěn systém 

rezervace vstupenek. V letošním roce vám nabídneme 
tři varianty vstupného - studentské za 200 Kč, 

standardní ve výši 300 Kč a sponzorské za 500 Kč. 

Jakmile bude možné vytvořit objednávku vstupenek, 

pošleme Vám emailovou zprávu. Na těchto stránkách 

zároveň naleznete oficiální pozvánku na ples a také 
průběžně aktualizovaný program večera. 

K poslechu a tanci bude hrát skupina Big'O'Band. 

Budeme velice rádi, když se v tento 
výjimečný večer s vámi všemi setkáme.  

 

 Bobr &  Míša 

Je mou milou povinností vám oznámit, že naši 

kamarádi - Bobr a Míša - si v sobotu 19. 1. 2019 

řekli své ANO na zámku Nový Falkenburk.  

Našim novomanželům srdečně gratuluji 

jménem všech členů 27. oddílu skautů  

k této významné životní události. 

Přejeme vám, aby vaše společná cesta životem 

směřovala ke splnění všech přání i cílů,  

aby byla lemována štěstím a vzájemnou důvěrou, 

 a abyste na této cestě zdolali všechna stoupání  

i klesání, která nám život přináší! 

Výsledky lednové soutěže 
Jak to tak v lednu často bývá, někteří z nás se snaží 

všemožně dostát svému novoročnímu předsevzetí. 

Pokud jste si nějaké dali, přeji vám, aby se vám při 

jeho plnění dařilo a měli radost z dobrých výsledků. 
S tématem novoročních předsevzetí byla spojena také 

lednová soutěž, do které jste se mohli snadno zapojit. 

Stačilo napsat do knihy návštěv, k jakému předsevzetí 

jste se tento rok zavázali. Pokud jste si žádné nedali, 

mohli jste napsat vlastnost, kterou byste na sobě chtěli 
do budoucna změnit či zlepšit.  

Nyní vám přinášíme výsledky této soutěže! 

Ve hře byla jednorázová odměna ve výši 

15 Mustangů. 

Tuto částku za účast v soutěži získávají:  

Ti z vás, jenž si přeložili název tohoto článku, už dobře 

ví, o čem bude nyní řeč. Nový měsíc, nová soutěž, nová 
příležitost si vydělat pěkný balík Mustangů navíc. 

Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá. O kousek níže 

naleznete krátkou zašifrovanou zprávu. Vaším úkolem 

bude tuto zprávu rozluštit, přepsat ji v běžně užívaném 

písmu na papír a ten následně odevzdat Zipovi na 
kterékoliv únorové schůzce. Za splnění tohoto úkolu 

obdržíte jednorázovou odměnu ve výši 10 Mustangů! 

Ale pozor! K tomu máte ještě možnost si vydělat až  

15 Mustangů navíc! Pro získání této lákavé částky 

zašifrujte krátkou a smysluplnou zprávu do morseovky 

a napište ji do knihy návštěv na webových stránkách 
oddílu. Výše vaší odměny bude záviset především na 

kvalitě zašifrování a rovněž na kvalitě jejího obsahu.  
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