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Vyšel dne: 5.11.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdravím, 
všechny členy našeho oddílu. Z minulého měsíce rozhodně stojí za zmínku akce o podzimních
prázdninách, která se konala od 24.-28.10.2003 ve Světlé pod Ještědem. Byli jsme ubytováni v malé
vesnické škole, konkrétně v tělocvičně. Naším úkolem bylo zneškodnit teroristickou skupinu, o které
nás informovali tajní agenti. V jednu chvíli to pro nás vypadalo dost bledě, protože se teroristé pokusili
vyhodit nás i celou školu do povětří, avšak naše dobře cvičené komando včas zasáhlo a celou bandu
zneškodnilo. Věřím, že se výprava všem líbila a zúčastní se jí i napřesrok. Jedinou kaňkou celé akce
byl opět pokažený fotoaparát, který nám znemožnil celou akci zachytit pro další generace. Tolik
k akcím minulým a nyní již upozornění pro nováčky. Nezdá se to, ale jsou za Vámi již dva měsíce
přijímací zkoušky a u některých z Vás to opravdu není ve stezkách poznat. Radím Vám, nenechávejte
všechny úkoly na poslední chvíli. To jest vše a na řadě je bodování za měsíc říjen. 
 

Bodování 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis akcí na listopad 
 

  5. 11. – Schůzka 
8. 11. – Výprava – Šíp krále Alexandra 

12. 11. – Schůzka – družinová [Mamut, Lišák] 
19. 11. – Schůzka 
22. 11. – Výprava 
26. 11. – Schůzka – družinová [Čili, Honza] 
3. 12. – Schůzka 

   
 

 19.-21. 12. – se koná vícedenní výprava s názvem Oddílové Vánoce. Vřele všem tuto akci 
doporučuji, neboť se jedná o jednu z nejlepších výprav konaných za celý rok. Veškeré další 
informace se jako vždy dozvíte včas. 

  
 8.11. – což je tuto sobotu se uskuteční celostředisková hra Šíp krále Alexandra, která se již 

stala tradicí. Jako každý rok, tak i letos bude stát rozhodně za to! Podstatné informace se 
dozvíte na schůzce. 

 
 V našem oddíle se nachází pár jedinců, kteří nemají zrovna dobrou docházku. Nejedná se o 

nepřítomnost, způsobenou nemocí či školními povinnostmi, ale spíše leností. Což se 
z docházky dá vypozorovat. Rádi bychom upozornili ty, jichž se to týká, že pokud se jejich 
účast v dohledné době nezlepší, budou se muset s naším oddílem rozloučit.     

 
 
 

Tučňáci za říjen celkem pořadí
Mamut 13 52 9. 
Králík  30 52 2. 
Čili 0 31 13.-15. 
Klíšťák 2 3 11. 
Beebob 1 31 13. 
Orel 7 15 10. 
Šíp 25 46 4.-6. 
Celkem 78 230 2. 

Mloci za říjen celkem pořadí 
Lišák 34 72 1. 
Dale 25 51 4.-6. 
Honza 21 24 7. 
Cvrček 0 14 13.-15. 
Opic 18 46 8. 
Luňák 25 29 4.-6. 
Rak 0 24 13-15. 
Roxtydy 29 45 3. 
Celkem 152 305 1. 

Nováčci za říjen celkem pořadí
Drak 7 13 5. 
Fík 25 35 3. 
Luck 9 41 4. 
Pompo 27 51 2. 
Vojta 20 35 1. 
Celkem 88 175  

Bodování
za září 
vyhrál 

Lišák 

Ahoj


