
 

 Tento měsíc nás čeká další VIP akce. Bude na jeho 
samotném konci, konkrétně 30. 11., nezapomeň si 
proto zajistit VIP kartu, jelikož my se na vás všechny 
již moc těšíme. A slibuji, bude to stát za to! 

 Máš málo Mustangů? Nezapomněl jsi náhodou na 
jednu novinku? Od letoška máš možnost získat 
Mustangy za plnění stezek. Pokud na výpravě splníš 
3 úkoly, získáš nárok na 15 Mustangů, o které se 
stačí na konci výpravy přihlásit. Tento bonus můžeš 
i násobit, takže například za devět úkolů obdržíš  
45 Mustangů a to se vyplatí! 

 Po roce se nám opět blíží čas úhrady registračních 
poplatků. Tato činnost proběhne během letošního 
prosince a ledna příštího kalendářního roku. Jejich 
výše se pohybuje kolem 700 Kč (cena se lehce liší 
v případě, že je v našem středisku více rodinných 
příslušníků). V příštím čísle Hlásínku se budeme 
členským příspěvkům podrobně věnovat a naleznete 
zde veškeré informace.  

 Každá oddílová akce, na které získáte Mustangy, se 
promítne do našich bodovacích tabulek. Ty každý 
měsíc zpracujeme a otiskneme na přední straně 
Hlásínku. Snadno tak zjistíte, kolik Mustangů jste si 
vydělali za daný měsíc, kolik jich máte celkově a jak 
si vedete v porovnání s ostatními. Z tabulek také 
snadno zjistíte, jestli jste se oproti minulému měsíci 
posunuli v celkovém pořadí či nikoliv. A to pomocí 
následujících symbolů: 

 oproti minulému měsíci jste v pořadí postoupili nahoru. 

 oproti minulému měsíci jste v pořadí klesli dolu.  

 vaše pořadí v bodování se nijak nezměnilo.  

V listopadu nepadají jen pestrobarevné listy ze stromů, 
ale také nečekaně vysoké Mustangové výhry! Nevěříte? 
Tak se pojďte přesvědčit v naší listopadové soutěži! 

Tento měsíc jsme si pro vás připravili dvě příležitosti, 
kdy se do soutěže můžete zapojit! Kdo to zvládne, ten si 
přijde na opravdu hezkou sumu Mustangů. Je však na 
vás, kolikrát se do soutěže zapojíte! Odměnu dostanete 
za každé kolo zvlášť. Tak pojďme na zadání! 

1. kolo soutěže 
Kdo během úvodního pokřiku schůzky 13.11.2019 

bude mít v ruce svého oblíbeného plyšáka,  
získá jednorázovou odměnu ve výši 10 Mustangů!  

Dalších 10 Mustangů obdrží ten, kdo o svém plyšákovi 
napíše něco zajímavého do knihy návštěv – např. jak se 
jmenuje, co pro vás znamená, kdy jste ho dostali apod. 

Tento příspěvek můžete do knihy návštěv psát  
do pátku 29.11.2019. 

2. kolo soutěže 
Ten, kdo na výpravu  
23.11.2019 přinese  
co největší cibuli,  

získá odměnu 30 Mustangů!  
Ostatní cibule ohodnotíme dle jejich velikosti od 

největší po nejmenší v rozmezí od 5 do 29 Mustangů.  
Tak hurá do toho, ať se nám listopad cibulemi  

a plyšáky jenom hemží!  
 

Příchod nového měsíce mimo jiné znamená, že nám 
skončila říjnová soutěž. Před tím, než vyhlásíme soutěž 
novou, je na čase vyhlásit výsledky té staré. Pořadí je 
následující: 

 
 
 

 
Jenže to není zdaleka všechno!!! 

Kuba, jakožto výherce říjnové soutěže, od nás navíc 
dostane knihu Skautskou stezkou!  

Dave a Hobit, kteří společně obsadili druhou příčku, 
se mohou také těšit na extra odměnu! Každý od nás 

dostane poukaz na vstupenku do aquaparku 
v Liberci v hodnotě 390 Kč! 

Vidíte, jak snadné je vydělat si hezkou sumu Mustangů 
a k tomu občas i nějakou tu speciální odměnu navíc? 
Stačí jen trocha snahy a hned máte plnou kapsu 
Mustangů a čas od času i nějaký extra bonus! Pokud si 
chcete také zasoutěžit a vyhrát, není nic jednoduššího, 
než se s plným nasazením pustit do listopadové soutěže! 
Její zadání a přesná pravidla naleznete na této straně 
Hlásínku. Tak s chutí do toho! Ve hře je opět zajímavá 
suma Mustangů a kdo ví…. třeba i tentokrát budeme 
hrát o nějaký ten extra bonus! 

Nejsou to ani dva týdny, co jsme se vrátili z poslední 
vícedenní výpravy, která v nás jistě nechala mnoho 
krásných vzpomínek. Jedná se o Podzimní výpravu, 
kterou jsme letos strávili v luxusní skautské základně 
v Nové Pace. Byli jsme tam pět překrásných dnů, při 
kterých jsme vedle zábavy měli i hodně práce, jelikož 
zachránit celou planetu není nejlehčí úkol. Naštěstí jste 
se projevili jakožto výborní raketoví inženýři a vaše 
stroje nám umožnily procestovat mnoho jiných světů. 
Na naší nelehké cestě bylo mnoho nástrah. 
Neobyvatelné planety, poruchy lodi a dokonce též 
sabotáže! Naštěstí se nám všem spojenými silami 
povedlo všechna nebezpečí odvrátit, a dokonce nalézt 
novou ideální planetu pro život. Bohužel nám tamní 
obyvatelé vysvětlili, že se nejprve musíme vypořádat 
s další mimozemskou rasou, která planetu okupuje a 
sužuje tamní lid. Po náročné bitvě se nám podařilo 
zničit jejich hlavní sídlo a tím tuto planetu osvobodit. 
Ještě jednou děkuji vám všem, protože jsme společně 
dokázali opravdu velkou věc! 
Kromě záchrany světa, jsme si užili i hromadu zábavy 
na místním hřišti, v ulicích města, či přímo v chatě. 
Během jednoho večera jsme si třeba promítli fotografie 
z našeho letního tábora a také si pustili video, které pro 
nás připravil Loutka. Cítili jste tu jedinečnou atmosféru 
letního tábora? Výběr těch nejlepších fotek si už nyní 
můžete užít v kronice na našem webu a video shrnující 
celý tábor se brzy objeví na oddílovém YouTube! 

Nyní se už můžeme těšit na další vícedenní akci, kterou 
je Vánoční výprava v druhé polovině prosince! Budeme 
moc rádi, když si na tuto výpravu uděláte čas a vytvoříte 
s námi tu pravou oddílovou atmosféru Vánoc! 


