
 
 
 
   Minulý měsíc jsme Vám schválně nepřipomínali soutěž v Hlásínku, abychom si 
ověřili, jestli Hlásínek opravdu čtete, a to z obou stran. Také jsme čekali určitou 
aktivitu od Vás. Smutným zjištěním pro nás bylo, že se k nám nedostala ani jediná 
odpověď. Tentokrát jsme se rozhodli přiřadit k soutěži obrázek, abyste ji nepřehlédli. 
Vaším úkolem bude poznat, kdo si to odlévá stopu na obrázku. Není to úplně tak 
jednoduché, jak si myslíte. Napovíme, že tento člověk je z našeho oddílu. Své odpovědi odevzdávejte do 
31.10., tedy na podzimní výpravě. Odpovědi obdržené po tomto termínu již nebudou uznány.  
   A teď ještě k vyhodnocení z minulého měsíce. Šíp se hned chopil šance přivydělat si Mustangy a 
přinesl nějaké vtipy do Hlásínku (viz. dole). Odměnou za jeho aktivitu budiž 4 Mustangy, které jsme 
slíbili v minulém Hlásínku. Zkuste ho napodobit a přinést také něco. 100-ní docházku v minulém měsíci 
měli: Opic, Beebob, Šíp, Pompo, Kryštof, Honza (nováček), Kája a Marek. Své 3 Mustangy obdrží na 
nejbližší schůzce. Všimněte si, že Šíp si za měsíc září vydělal 7 Mustangů jen na soutěžích.  
ZMĚNA:  
   Od schůzky 6.10. již nemusíte odevzdávat své odpovědi vedení, ale můžete je vhodit do schránky, 
která bude umístěna v klubovně.  
 
  

 
 
Ve stezkách máte v prvním stupni úkol Historie oddílu, tradice. Nejen, že byste měli znát 

všechny oddílové tradice, ale měli byste je i dodržovat a pokračovat v nich. Jednou z těch 
nejdůležitějších je oddílová kronika. Existuje již od založení oddílu v roce, jak všichni dobře víte, 1983 
a „funguje“ až dodnes. V posledních letech však nefungovala tak, jak by měla. O kroniku se nikdo 
nestaral a vždy tak po půl roce ji někdo vzal a zhruba tak nějak doplnil. Kronika tím ztrácela význam, 
protože si samozřejmě nikdo nepamatoval výpravu půl roku zpátky. Proto chybělo každému zápisu to 
nejdůležitější - nálada, která na výpravě panovala, veselé příhody i to, co někdo řekl vtipného. To vše 
dělá z obyčejného zápisu kroniku.  

Od září se naše kronika vrátila do správných kolejí a záleží jen na vás, zda bude pokračovat tak, 
jak má a ne tak, jak tomu bylo doposud. Znamená to, že každou výpravu napíše někdo z vás a dá do toho 
vše, co tam má být. Bylo by více než dobré, aby váš zápis do kroniky nebyl jen výpis trasy a programu, 
ale aby především připomněl hezké i nepříjemné chvíle výpravy.  

V září už do kroniky psali Roxtidy a Beebob. Nenapsali to ale tak, jak by mohli nejlépe. Zvlášť 
Beebob, který celou výpravu zapsal na koleni před schůzkou. Dejte si záležet, vždyť kronika je jedna 
z našich nejdůležitějších tradic… 
 

POZOR, POZOR!!!   
   Málokdo z vás ví, že Mloci mají své vlastní internetové stránky a to na adrese http://mloci.wz.cz . 
Ještě méně z vás ale ví, že tyto stránky jsou nyní aktualizované. Najdete tam soupis členů, historii 
družiny, ale i články o táboře. Zbývá jen dodat: Tučňáci, přece nenecháte Mloky, aby měli něco víc, než 
vy! 
 

VTIPY: 
autor: Šíp (přinesl sice více vtipů, ale některé se nedaly prezentovat. Tímto mu děkujeme a zasíláme mu 
4 Mustangy) 

- Přijde matka s dcerou k lékaři a říká: „Pane doktore, nepodíval byste se na moji dceru, proč má 
tak vypoulené oči?“ Doktor si ji prohlédne a říká: „Povolte jí gumičku ve vlasech!“ 

- Jak to udělat, aby Lada vypadala lépe? Postavte ji na parkoviště plné trabantů. 


