
http://mustang27lbc.webzdarma.cz 

  
                

                         
 
                  
                                        
 
 
 
 

                                      2

 

Vyšel dne: 1.10.2003 
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Ahoj, 
první měsíc školy je za námi, a proto je tu další Hlásínek. Náš oddíl zaznamenal v tomto měsíci veliké
změny. Něco málo jsem naznačoval již v minulém čísle. Vy už o všem samozřejmě víte, ale my to raději
ještě jednou shrneme, nejen pro Vás, ale hlavně pro vaše rodiče. Vedoucím oddílu je Zip, jeho zástupci
jsou Kim, Krab a Pavouk. Rádcem oddílové družiny je Chechta, která má pod svými křídly rovery, a to
Akélu, Poletušku, J.R., Křižáka, Bobra, Radara a Kobru. Rádci jsou Lišák a Mamut, podrádci Dále a
Králík. Všem přejeme hodně zdaru a pevně doufáme, že své funkce budou plnit na jedničku. Uff, a je
to ☺. Jak je již zvykem, ve většině Hlásínků vyzvedáváme některé akce konané v uplynulém měsíci.
Tentokráte vyzvedneme Svojsíkův závod. Naše reprezentační družstvo se umístilo v celorepublikovém
kole na krásném 9. místě, což si zaslouží velikou gratulaci. Být devátý z 55000 skautů je
obdivuhodné. Minulý víkend proběhla Kanadská výprava, které se zúčastnili jen Ti nejdrsnější. Spalo
se pod krásnými převisy (Kameňák a Globátor) v Jizerských horách. Myslím, že se akce všem moc
líbila a těm co nejeli bych snad jen poradil: „Příště si to nenechte ujít.“     

Bodování 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis akcí na �íjen 
 

  1. 10. – Schůzka 
8. 10. – Schůzka 

11. 10. – Výprava 
15. 10. – Schůzka – družinová [Dále, Králík] 
22. 10. – Schůzka 

24.-28. 10. – Výprava podzimní 
5. 11. – Schůzka 

   
 

 24.-28. 10. – Jako každý rok, tak i letos se uskuteční podzimní výprava. Ubytováni budeme 
v chatě. Důvody jsou jasné, bude pravděpodobně pěkná „kosa“. Určitě si v tomto termínu nic 
neplánujte, neboť byste velice litovali. Další podrobnosti se dozvíte v nejbližší době. 

  
 Soutěž na internetu pokračuje – všichni, kteří máte přístup k internetu, máte možnost si 

přivydělat několik Mustangů. Ptáte se jak? Je to jednoduché. Stačí se podívat na naše oddílové 
stránky, které se nacházejí na adrese http://mustang27lbc.webzdarma.cz, a budete se 
pokoušet zde hledat chyby. V případě, že se Vám nějakou chybu (gramatickou, slohovou, nebo 
programovou) podaří najít, napište ji na papír, který si podepíšete a přineste ji Krabovi (máte-li 
tu možnost, můžete mu tyto chyby poslat i na e-mail webmaster1@volny.cz). Tato soutěž je 
časově neomezená a Vaše objevy můžete nosit stále. 

 
 
 

Tučňáci za září celkem pořadí
Mamut 39 39 1. 
Králík  22 22 9. 
Čili 31 31 3. 
Klíšťák 1 1 15. 
Beebob 30 30 4. 
Orel 16 16 10.-11. 
Šíp 29 29 5. 
Celkem 168 168 1. 

Mloci za září celkem pořadí 
Lišák 38 38 2. 
Dale 26 26 7. 
Honza 3 3 14. 
Cvrček 14 14 12. 
Opic 28 28 6. 
Luňák 4 4 13. 
Rak 24 24 8. 
Roxtydy 16 16 10.-11. 
Celkem 153 153 2. 

Nováčci za září celkem pořadí
Drak 6 6 5. 
Fík 10 10 4. 
Luck 32 32 1. 
Pompo 24 24 2. 
Šimon 1 1 6. 
Vojta 14 14 3. 
Celkem 87 87  

Bodování
za září 
vyhrál 

Mamut 

Aho


