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• V termínu 12.-15.12.2013 společně vyrazíme 
na tradiční Vánoční výpravu.  Všechny vás 
tímto srdečně zveme! Byla by velká škoda, 
kdybyste se jí nemohli zúčastnit. Mohu vám 
zaručit, že jde o jednu z těch nejkrásnějších 
výprav, na které, kromě fajn programu, 
zažijete i společnou Štědrovečerní večeři, 
rozdávání dárků, zpívání koled, lití olova a 
další vánoční zvyky. Navíc se budete moci 
setkat s našimi starými vedoucími a rovery, 
kteří již nejsou tolik aktivní, ale vždy si udělají 
čas a přijedou se na nás během vánoční 
výpravy podívat ☺ 
 

• V sobotu 7.12.2013 se zúčastníme Mustang 
Road Show (MRŠ). Více informací se dozvíte ve 
vedlejším článku.   
 

• Nezapomínejte, že na výpravách máte 
možnost, vsadit si libovolný počet Mustangů 
na soutěžní otázku. Kdo ji uhodne, obdrží 
dvojnásobek vkladu! A to se vyplatí! Noste 
s sebou proto na výpravy Mustangy, abyste 
zbytečně nepromarnili takto snadný výdělek ☺  

• Mustangy si rovněž nezapomínejte nosit na 
schůzky, jelikož na každé z nich se pořádá 
dražba kartiček s výhodami.  
 

• Náš oddíl má stále zájem o nové členy. Pokud 
tedy máte ve svém okolí kamaráda, který by 
k nám chtěl chodit, neváhejte ho přivést. 
Nejen, že mu tím otevřete dveře do zcela 
nového světa, dokonce na tom vyděláte! A to 
rovných 60 Mustangů!!! 

 

Máš i ty svůj 

M 
Faktor? 

 
 

Na začátku prosince nás čeká MŘS (Mustang Road Show) 
– jedná se o již tradiční hudební soutěž mezi oddíly 
našeho střediska. Letos se ovšem musíme hodně 
„pochlapit“, aby náš oddíl opět neskončil až na 
posledním místě! Cesta k vítězství bude sice trnitá, ale 
věřím, že s vaší maximální snahou na něj tentokrát 
dosáhneme! Ke konci listopadu budou 2 schůzky 
věnovány nacvičování našeho vystoupení. Bylo by proto 
skvělé, kdybyste se ideálně obou z nich zúčastnili, ať je 
naše připravenost co možná největší. Stejně tak důležité 
je přijít i na samotnou výpravu, kde svůj trénink 
zúročíme. Doufám tedy, že se v sobotu 7.12.2013 všichni 
sejdeme a ukážeme všem, kdo je tady nejlepší! 

Proper cup 
aneb 

 Když skauti uklízí… 
 

Další ročník, vaší zcela jistě velmi oblíbené činnosti je 
tady! Právě dnes startuje Proper-Cup, neboli soutěž 
v uklízení! V zadní klubovně napravo od dveří již visí 
aktuální rozpis úklidu, který se týká samozřejmě i 
našeho oddílu. Úklid klubovny totiž nezahrnuje pouze 
zametení, ale také zkontrolování některých důležitých 
věcí (např. zda-li fungovalo topení). Po konci každé 
schůzky bude mít poražená družina za úkol nejen 
uklidit, ale také vše dle rozpisu zkontrolovat. Po 
schválení vedoucím schůzky potvrdí rádce družiny 
odvedený úklid svým podpisem. Pozor! Čas od času bude 
nutné provést také měsíční úklid nebo vytření chodby – 
vše je rovněž uvedeno na rozpisu.  

Úklidu zdar! 

Kytarová škola 
Teď jedna opravdová pecka! Všichni určitě znáte 
kytaru, ten suprový nástroj, jehož nádherné tóny 

se nesou všemi večery našich letních táborů. A 
víte, jaká by to byla paráda, kdybyste na něj také 

uměli? Právě tuhle možnost vám nyní náš oddíl 
poskytne! Nevěříte? Čtěte dál!  
 

Tumbo, jeden z oldskautů, který pamatuje založení 

našeho střediska a kterého jste měli tu čest poznat 
na jednom z našich táborů, se rozhodl, že předá 

své bohaté kytarové zkušenosti mladším členům 
střediska. A věřte, že Tumbo je opravdový profík!   

Vy tak máte jedinečnou možnost se účastnit jeho 
pravidelných výukových hodin, které by probíhaly 

u něj doma. Výuka by probíhala jednou týdně a to 
v úterý nebo ve čtvrtek v odpoledních/večerních 

hodinách. Naprosto přesné informace vám 
samozřejmě brzy sdělíme. Prozatím bychom rádi 

věděli, kdo z vás by měl o nabízené hodiny kytary 
zájem? Nezávazně se můžete hlásit již teď a to buď 

na email: Vojtech.Dlask@seznam.cz nebo na 
tel. čísle: 728 299 301. V případě dotazů se na 
mne samozřejmě můžete rovněž obrátit.  
Začátek kytarové školy bude nejspíše v lednu 

2014. K účasti vám bude stačit pouze kytara – ať 
už použitá či nová.  

Tak ať tu za pár měsíců máme zástup nových 
kytaristů! ☺☺☺☺ 

Co nám to visí v klubovně? 
Zcela určitě jste zaznamenali jistou změnu v naší 
klubovně. Na jedné ze stěn se objevil HAD! Ale nebojte se, 
není opravdový, jen nakreslený ☺ Pro vás se však stane 
velmi dobrou pomůckou při plnění stezek.  
Had je rozdělen do tří částí a každá z nich je barevně 
odlišena – žlutou, zelenou a červenou. Žlutá představuje 
cestu 1. stupněm po splnění Přijímací a nováčkovské 
zkoušky. Zelená vás bude provázet plněním 2. stupně 
a červená vás provede zbytkem Stezky.     
 

Na cestu se vydáte splněním přijímací a nováčkovské 
zkoušky, kdy obdržíte koženého mustanga se žlutými 
třásněmi a zároveň dostanete i svou stezku – obě věci už 
většina z vás má ☺ 
 

Každé políčko znamená 3 úkoly ve vaší stezce. Pokud si 
splníte například 12 úkolů, máte právo se posunout o 4 
políčka vpřed. Takto budete postupovat, až se dostanete 
na konec „hada“ – znamenat to bude jediné – splnili jste 
úspěšně všechny stupně stezky! Postupovat budete 
pomocí vlaječky se svou přezdívkou či jménem, aby 
ostatní viděli, jak jste v plnění dobří. Pokud ještě nemáte 
vlaječku, požádejte některého z vedoucích či roverů – rád 
vám s výrobou pomůže. Nyní už nezbývá než vám popřát 

hodně splněných úkolů ☺    Ahój!!! 


