
 

Infostánek 
 

• V termínu 11.-14.12.2014 společně vyrazíme na tradiční vánoční 
výpravu.  Všechny vás tímto srdečně zveme! Budeme jako každý 
rok ubytováni v luxusní chatě v Janově nad Nisou, která poskytuje 
maximální komfort. Mohu vám zaručit, že jde o jednu z těch 
nejkrásnějších výprav a byla by velká škoda, kdybyste se jí 
nemohli zúčastnit. Letos pojedeme již ve čtvrtek večer a na pátek 
dostanete od oddílu do školy omluvenku. Pokud byste však do 
školy přeci jen museli, je možné přijet i v pátek. Krom 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. ☺  
 

• POZOR ZMĚNA!!!  
Letošní ročník Mustang Road Show (MRŠ) se přesouvá na neděli 
7.12.2014. Věříme, že pozvete i rodiče, aby se mohli podívat, co si 
na tuto akci připravíme. 
 

• 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!!! 

• Již takto v předstihu bychom vás rádi informovali, že v lednu bude 
nutné uhradit roční členské příspěvky. Jejich výše se pohybuje 
kolem 550 Kč (v závislosti na počtu sourozenců ve středisku). Tyto 
prostředky putují do našeho střediska a nadřazených institucí 
Junáka. Věříme, že tuto méně příjemnou věc bez problémů zvládneme. 

 

MRŠ 
Mustang Road Show 

Již za měsíc nás čeká velkolepá akce, 

jejíž tradice sahají daleko do historie 
našeho střediska! Jde o MRŠ – soutěž 

o nejlépe kreativně zpracovaná 
zadaná témata, která se týkají 

především hudby, dramatických 
vystoupení, scének, zpívání a mnoho 

dalšího. Dvě schůzky před touto akcí 
budou věnovány nácviku náplně 

jednotlivých témat. Takže již teď 
oprašte vaší kreativitu a smysl pro 

zdravou soutěživost! Na výherce totiž 
samozřejmě čekají hezké ceny!  

Dělená družinová schůzka 
 

Ve středu 12.11.2014 zažijete poněkud 
netradiční družinovou schůzku. Během 
ní budete rozděleni do družin a 
program bude mít každá družina 
vlastní. Ten si pro vás připraví vaši 
rádci a podrádci. Doposud jste byli 
zvyklí být na družinových obě družiny 
spolu, nyní to vyzkoušíme trochu jinak. 
Třeba si takto družinové schůzky 
mnohem více užijete! Tak ať se nás 
12.11. sejde co možná nejvíce! ☺ 

Vyhlášení říjnové soutěže 
 

V říjnu jsme si pro vás připravili soutěž, která vám měla 
připomenout báječné letní prázdniny. Vaším úkolem bylo přinést tu 
nejhezčí fotografii, kterou jste během letošního léta pořídili.  
Do soutěže se nám však přihlásili pouze dva z vás, konkrétně 
Šmuel a Vlk. Jejich fotografie byly opravdu zdařilé a prázdninová 
nálada na nich byla skutečně patrná. Jelikož byly oba obrázky 
skutečně perfektní, nedalo se určit, který z nich bude ten vítězný. A 
tak jsme se rozhodli, že… 

Šmuelovi a Vlkovi 
náleží za účast v soutěži 

20 Mustangů 
Gratulujeme! 

 

To je, co? Takový balík Mustangů! A přitom stačilo tak málo a mohli 
jste je mít taky! Co to zkusit hned v listopadové soutěži?  

Těšíme se! 

Listopadová soutěž 
 

Máme pro vás další suprovou soutěž, ve které si můžete velmi 
snadno vydělat Mustangy navíc. A ty se vám budou hodit – třeba na 
dražení VIP kartiček během našich schůzek! Splnění listopadového 
úkolu je velmi snadné – stačí vám k tomu počítač s internetem. 
Všehovšudy nad tím strávíte jen několik minut! 

A ptáte se, kolik za tuto „námahu“ dostanete?  
Rovných 15 Mustangů!!! 

Ty dostane každý, kdo do 30.11.2014 napíše do knihy návštěv na 
našich webových stránkách www.27skauti.cz jakýkoliv smysluplný 
vzkaz! Třeba to, jak se vám líbilo na podzimní výpravě, co jste dělali 
na schůzce, že se těšíte na VIP akci. Nebo třeba, že právě sedíte ve 
škole a máte hodinu informatiky.☺ Nutné je, abyste do příspěvku 
napsali i svou přezdívku nebo jméno. Snadné, že jo?  

 

Tak rychle, 15 Mustangů je ve hře a může je mít opravdu každý! 

Jak rozumět bodování?  
 

V bodovací tabulce naleznete mnoho 
údajů o tom, jak si v bodování vedete. 
Každý měsíc u svého jména naleznete 
třeba jeden z těchto symbolů, které 
znamenají:  
 

  = oproti minulému měsíci jste v 
pořadí postoupili nahoru.   

   = oproti minulému měsíci jste v 
pořadí klesli dolu.  

  = vaše pořadí v bodování se nijak 
nezměnilo.  

 

Pokud jste si v příslušném měsíci 
vydělali větší počet Mustangů než 
většina ostatních, budete mít číslo 
s počtem vydělaných Mustangů 
označené červeně. To proto, aby 
všichni věděli, kdo je tento měsíc 
v bodování „na výši“!  
 

Může se však stát, že celý váš řádek 
bude ŽLUTÝ Co to znamená? No, 
přeci to, že jste v aktuálním měsíci 
na první, druhé nebo třetí pozici 
v celkovém bodování!!!  

 

Tak se snažte, ať je vaše bodování 
plné zelených šipek, červených čísel a 

žlutých řádků!! 
 

Mějte se skvěle a 
užívejte podzimních akcí!  


