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Vyšel dne: 6.10.2004 

Vítejte u dalšího čísla Hlásínku, 
měsíc školy je za námi a asi každý pocítil, že to není taková sranda jako prázdniny. Ve škole je občas 
potřeba máknout, a proto se někomu může stát, aby místo odpoledne stráveného s kamarády na 
čerstvém vzduchu, trávil čas až do večera nad hromadou učebnic. Asi každý si to už někdy zažil. 
Nezoufejte však. Už jenom 9 měsíců mučení a máme tu další dva měsíce prázdnin. A aby těch 9 
měsíců nebyla jen samá nuda, jsme tu my – 27. oddíl skautů, abychom Vám tento čas zpříjemnili 
jak schůzkami, tak i výpravami. A chcete snad něco vědět o nejbližší vícedenní výpravě? Jedná se 
samozřejmě o podzimní vícedenku a informace o ní najdete již v tomto Hlásínku. Na druhé straně je 
opět Vaše rubrika, takže si ji neváhejte přečíst, protože jejím obsahem není nic jiného, než to, co jste 
si sami odhlasovali. Určitě tam je i něco užitečného, takže směle do toho!!! 

Bodování 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis akcí na říjen 
 

  6. 10. - Schůzka (kde jsme se jistě sešli v plném počtu) 
13. 10. - Schůzka 
16. 10. - Výprava 
20. 10. - Schůzka – družinová (Roxtidy, Klíšťák) 

27 - 31.10. - Podzimní vícedenní výprava 
3.11. - Schůzka (že by další Hlásínek?) 

Informační centrum:
- Asi byste čekali hodně informací o podzimní výpravě, že ano? My Vás ale chceme překvapit. Zatím 

Vám prozradíme, že se pojede do chaty. Zbytek se dozvíte s předstihem v lístečku na výpravu. 
- Kdyby jste měli možnost sehnat nějaké počítače, které již nejsou potřeba, a to jak z domova, tak 

ze zaměstnání rodičů, kontaktujte někoho z vedení, jelikož v naší klubovně se zařizuje počítačová 
místnost 

- Náš oddíl stále přijímá nováčky, takže kdyby jste věděli o někom, kdo by sem chtěl chodit, tak ho 
klidně přiveďte. 

 

Tučňáci za září celkem pořad
Honza 5 5 15.-18
Roxtidy 14 14 6. 
Beebob 22 22 1.-2.
Šíp 22 22 1.-2.
Pompo 20 20 3. 
Tomáš 3 3 19. 
Martin 0 0 20. 
Lukáš 9 9 9.-10
Celkem 91 91 1. 

Mloci za září celkem pořadí 
Dale 7 7 13. 
Klíšťák 11 11 7.-8. 
Cvrček 5 5 15.-18. 
Opic 19 19 4.-5. 
Luňák 8 8 11.-12. 
Rak 9 9 9.-10. 
Luck 8 8 11.-12. 
Jerry 5 5 15.-18. 
Celkem 72 72 2. 

Bodování 
za září vyhrál 

Beebob 
a Šíp 

 
Nováčci za 

září celkem pořadí 

Kryštof 19 19 4.-5. 
Honza 11 11 7.-8. 
Kája 6 6 14. 
Marek 5 5 15.-18. 
Celkem  41 41 3. 

 

A teď už k bodování. V září jsme rozdali sice méně Mustangů n
v minulých letech, ale o to více jich rozdáme v měsíci říjnu, nebo
na něj vychází hned 2 vícedenní výpravy. Nejvíce se snažil Beebo
který měl 100%-ní docházku a tudíž 3 Mustangy navíc stejně jak
několik dalších. Obdivuhodný výkon se povedl zejména Kryštofov
který se na to, že je nováček vyhoupl na výborné 4.-5. místo. P
pohledu na bodování je vidět, že rádci své družiny příl
nereprezentují. Snad se to co nejdříve zlepší!!!  Také se stalo něc
co tu už dlouho nebylo – Tučňáci předstihli Mloky v celkové
bodování. Není to sice o moc, ale stalo se. 
í
. 
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