
 

Infostánek 
 Konečně je tu duben! S tímto měsícem totiž 

každoročně přichází jedna skvělá akce. Jedná se o 
celostřediskovou Velikonoční výpravu, kterou letos 
strávíme v Proseči pod Ještědem. Nezapomeňte si 
tedy udělat čas v termínu od 18. do 21. 4. 2019  
a pojeďte na tuto jedinečnou akci s námi! 

 Tento měsíc bude akcemi opravdu nabitý, což 
dokazuje i fakt, že nás krom Městské hry, čeká také 
druhá VIP akce v tomto půlroce. Vezmi tedy svou 
VIP kartu a v sobotu 13. 4. 2019 přijď na sraz. 

 Už zbývají jen tři měsíce a bude tady. Ptáte se co? 
Samozřejmě myslím náš letní tábor, který jako vždy 
strávíme na louce ve Vápně. Letos se krom našeho 
oddílu můžete těšit také na děvčata z 28. oddílu  
i na vlčata a světlušky z 13. oddílu. Rozhodně si nic 
jiného neplánuj v době od 29. 6. do 19. 7. 2019. 

 Jak všichni jistě dobře víte, stany tee-pee jsou 
základem našeho třítýdenního táborového bydlení. 
Bez nich bychom si náš tábor nemohli vůbec 
představit. Zásoby tyčí, ze kterých tee-pee stavíme, 
se však vlivem trouchnivění postupně tenčí. Proto 
jednou za čas pořádá naše středisko velkou akci, 
která má za svůj cíl doplnit zásoby tee-pee tyčí. 
Jedna z těchto akcí je naplánována na sobotu 
27. 4. 2019 nedaleko Petrovic u Jablonného 
v Podještědí. Jelikož nás během této akce čeká 
mnoho práce, rádi bychom se obrátili s prosbou o 
pomoc na rodiče našich členů. Kácení bude začínat 
kolem 9h a končit bude přibližně mezi  17 až 18h.  
Čas příjezdu a odjezdu je však zcela dobrovolný. 
Podrobné informace o celé akci obdržíte zavčasu na 
speciálním lístečku. Za vaši pomoc velice děkujeme! 

Ples Mustangů 

Ples Mustangů 
Rádi bychom vám připomněli, že v pátek 12. 4. 2019 
od 19:00 proběhne ples střediska Mustang, který se 
bude konat v kulturním centru Vratislavice 101010. 
Na ples srdečně zveme nejen rodiče našich členů, ale 
také všechny rodinné příslušníky, kamarády či známé. 
K poslechu a tanci bude hrát skupina Big'O'Band. 
Lístky je možné rezervovat na webových stránkách 
střediska: http://mustang-lbc.cz/ples/ 

Jamboree 
Co je to Jamboree a proč o něm vlastně píšu? 

Světové skautské Jamboree (též WSJ) je největší 
setkání skautů na světě. Koná se jednou za čtyři roky 
a to letošní proběhne ve Spojených státech Amerických. 
Akce se bude konat na tábořišti Summit Bechtel 
Reserve, což je jedno z největších tábořišť světa a patří 
BSA, oficiální americké skautské organizaci. Sejde se 
tam přes 50 000 skautů z více jak 130 zemí světa. 
Z České republiky pojede přes 500 skautů, což bude 
největší výprava, jaká kdy z naší země na WSJ jela. 
Účastníci si budou moci vyzkoušet spoustu zábavných 
aktivit jako jsou například windsurfing, zip-line, skate 
park, BMX trať, lukostřelbu a mnoho dalších. Ovšem 
to nejzajímavější, co WSJ přináší, jsou lidé. Účastníci 
budou mít možnost mluvit se skauty z téměř celého 
světa a krom zlepšení své angličtiny se například 
dozví, jak funguje skauting v dané zemi. Čeští 
účastníci budou zároveň reprezentovat Junáka, jelikož 
naše skautská organizace nemá ve světě obdoby. 
Žádná jiná organizace totiž nemá ve své historii tolik 
zákazů, jako ta naše. Krom skautingu budou účastníci 
prezentovat i samotnou Českou republiku, především 
naše vynálezy a kulturní zvyky. 

Pokud vás článek zaujal, máte jedinečnou příležitost 
zjistit o Jamboree více, jelikož se toho letošního 
zúčastní tři roveři z našeho střediska, z nichž dva 
chodí do našeho oddílu. Jsou to Krtek a Jenda, tak se 
jich nebojte na cokoli zeptat, rádi vám odpoví. 

Kdo dostane Mustangy za březen? 
Jednoduchá otázka a ještě jednodušší odpověď. 
Minulý měsíc jste dostali možnost vydělat si pořádný 
balík Mustangů navíc. Vaším úkolem bylo napsat do 
knihy návštěv, na kolik Mustangů si dle vás přijde 
vítěz březnového bodování. Ti, co si přečetli přední 
stranu, již dobře ví, kolik to bylo, ale pro ostatní ještě 
jednou. Bylo to celých 90 Mustangů a této neuvěřitelné 
částky dosáhl Emet! Přijmi naši velkou gratulaci! 
Každopádně zpět k výsledkům. Zde je přehled vašich 
tipů a výher, které si z březnové soutěže odnášíte! 

Kuba dostane 30 Mustangů  
za jeho tip 87 

Jestřáb si odnese 25 Mustangů  
za odhad 85 

Vlk získává 20 Mustangů  
za tipované číslo 100 

Ve vedlejším článku naleznete zadání nové soutěže, 
tak neváhejte a jděte do toho! Snadno si vyděláte 
Mustangy navíc. Není to nic těžkého, uvidíte sami. 

Co prozradilo naše bodování? 
Po celý rok se všichni snažíte získat co nejvíce 
Mustangů. Někteří z vás jsou v tom opravdu dobří a 
díky své vysoké docházce mají oproti některým slušný 
náskok. O nejvyšší příčky ovšem neustále probíhá 
vcelku lítý boj, jelikož držitelé těchto postů mají mezi 
sebou jen minimální rozdíly. Takže jedna vyhraná akce 
či 100% docházka v měsíci může velmi lehce způsobit 
postup o nějakou tu příčku výše. Tento fakt mne velmi 
těší, jelikož to dokazuje, že máte o oddíl velký zájem. 
Chtěl bych tímto poděkovat Kubovi, Hobitovi a Vlkovi 
za jejich snahu, kterou do oddílové činnosti vkládají. 
Samozřejmě nemohu zapomenout i na vás ostatní.  
Ti aktivnější našim vítězům doslova dýchají na záda. 
Co kdybychom si zkusili dát menší výzvu. Je velmi 
jednoduchá. Pokuste se do tábora zvýšit svou docházku 
na co nejvyšší možnou úroveň. Nejen, že tím zlepšíte 

své postavení v bodování, ale brzy bude začínat naše 
táborová hra, což si jistě nechcete nechat ujít! 

Máme tu další soutěž! 
I v dubnu jsme si pro vás připravili soutěž, díky které 
si můžete snadno vydělat Mustangy navíc. Byla by 
škoda toho nevyužít, protože pokud splníte jednoduché 
zadání, otevře se vám cesta k lákavé výhře. Zabere 
vám to pouhých pár minut! Ale už dost slov a pojďme 
si rovnou zadat soutěžní úkol na měsíc duben!  

 

Rovných 20 Mustangů  
si vydělá ten, kdo alespoň jednou do 27. 4. 2019 
napíše do knihy návštěv na našich oddílových 

stránkách www.27skauti.cz  
jakýkoliv smysluplný příspěvek!  

 

Může to být cokoliv - třeba jak se vám líbila schůzka či 
výprava, co zajímavého jste prožili, jaké místo jste navštívili…  


