
Na otázku, co jsou to 
Mustangy, by každý z vás 
jistě bez váhání odpověděl, 
že naše oddílová měna. 
Horší by to asi bylo, 
kdybych se zeptal, co se za 
takovou měnu dá koupit. Že 
nic? Tak to se od teď změní. 
S novým školním rokem se 
naskytlo také mnoho 
nových možností, co s tvrdě 
vydělanými Mustangy 
podniknout. Nevěříte?    

Tak jen čtěte: 
 
Hořím díky mustangům 
Určitě se vám někdy stalo, že 
na výpravě za strašlivě 
deštivého počasí vedoucí 
vymyslí vtipnou hru a vy 
musíte co nejrychleji za 
hustého deště rozdělat oheň 
z mokrého dřeva. Jistě si 
vzpomenete, že suchá 
březovka ve vaší KPZ vám 
může tuto situaci ulehčit. Ale 
ejhle! Březovku jste použili na 
minulé výpravě a zapomněli si 
ji doplnit. Co teď? … Pomohou 
vám Mustangy!! Zcela jistě 
bude mít někdo z vedoucích 
svou březovku, kterou vám 
rád za pár Mustangů prodá! A 
jste zachráněni. 

Tip: Nechcete utrácet?     
        Nezapomínejte! 

 
Keltský osud máme… 
Hodně zajímavá je možnost 
kupovat si pozici na 
„společenském žebříčku“. 
Letos vzniklo v našem oddíle 
pět nových barevně odlišených 
„společenských tříd“. Je jasné, 
že když jste na žebříčku výše, 
než vaši kamarádi máte oproti 
nim celou řadu výhod. 

 Jmenujme jen některé: při 
příjezdu na chatu si můžete 
jako první vybrat místo ke 
spaní, máte přednost při 
půjčování materiálu, výhody 
ve hrách, speciální výpravy 
(aquaparky, kina, lezení)…  
Výhod je opravdu celá řada. 
Na keltském kříži, který je 
vyvěšen v klubovně, můžete 
sledovat svou aktuální pozici. 
V případě, že budete chtít 
postoupit na vyšší políčko, 
stačí zaplatit 50 Mustangů a 
ihned se posunete. Při vstupu 
do vyšší třídy (jiná barva), 
obdržíte kartičku, kterou 
budete prokazovat vaši 
příslušnost k oné třídě, když 
budete chtít čerpat výhody.  

Tip: Začněte si zvykat   
       na život v luxusu… 

 
A jéje! 
Je zde ale též jedno úskalí. 
Jistě se brzy přesvědčíte, že 
není lehké chytře hospodařit 
s Mustangy a že každý 
Mustang se hodí. Toho jsme 
se naneštěstí pro vás rozhodli 
využít a zavést také systém 
pokut. A to především za 
sprostá slova a zapomínání 
povinných věcí. Za každé 
sprosté slovo nebo 
zapomenutou věc odevzdáte 1 
Mustang. 
 Tip: Mluvte slušně! 
 

Mustangy, ke mně! 
Jistě vám jde nyní hlava 
kolem z tolika možností, kam 
investovat své mustangy, ale 
vyvstává zde zásadní otázka: 
Kde tolik mustangů vezmu? 
Vždyť si za rok vydělám sotva 
500 Mustangů! Na to jsme 
samozřejmě také mysleli, 
proto vzniká mnoho nových 
způsobů, jak onu cenou měnu 
získat. Za každý splněný úkol 
ve stezkách dostanete dva 
Mustangy, za splněný úkol 
v nováčkovské zkoušce 
dokonce tři! Také se vyplatí 
sledovat internetové stránky 
oddílu. Další způsob, jak si 
vydělat je vytvářením rekordů 
do nové oddílové Knihy 
rekordů. Vymýšlejte, jaký 
uděláte rekord! Při výpravách 
bude připravena kupa 
dobrovolných aktivit, které 
budou též po zásluze 
odměněny. Zkrátka příležitostí 
bude dost a dost, jen se jich 
chopit! 
 Tip: Komu se nelení,  

tomu se zelení. 
 
 
Díky tomuto všemu se 
Mustangy stávají 
nepostradatelnou součástí 
chodu oddílu, proto je 
opravdu potřeba je nosit na 
každou oddílovou akci. 
Celoroční bodování za 
jednotlivé výpravy se 
zapisuje zvlášť a váš 
aktuální stav mustangů 
v něm nehraje roli. Proto 
neváhejte a utrácejte !!! 
 


