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Další měsíc je za námi a s ním je tu i další Hlásínek, 
Máme za sebou již 2 měsíce naší společné oddílové činnosti a musíme uznat, že byly naplněné mnoha 
skvělými akcemi, které jste si jistě užili stejně tak dobře jako my. Zejména na uplynulý měsíc vyšly hned 
dvě vícedenní výpravy a ty také výrazně zamíchaly pořadím v bodování. Bezpochyby jste si z nich každý 
odnesl nezapomenutelné zážitky a kdo se zúčastnil obou akcí, má co srovnávat. Těžko říci, která z nich 
byla lepší, jelikož byly obě velice zdařilé. Nesešli jsme se tam však v plném počtu. Snad se Vás tam za rok 
objeví více. Dále bychom Vás chtěli upozornit na blížící se vánoční výpravu. Více informací o ní se dozvíte 
na druhé stránce v rubrice „Informační centrum“. A ještě jedna informace 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. 
Radíme Vám, nenechávejte všechny úkoly na poslední chvíli!!! 

Bodování 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tímto bychom chtěli pozdvihnout výkon Kryštofa, který se drží (na to, že je nováček) na vynikajícím 5.
místě. Předběhl nejen již zmíněné rádce, ale dokonce i podrádce... Šíp se opět usadil na 1. místě a to díky
tomu, že opět přispěl několika vtipy do Hlásínku...  Přes soutěže rozhodně vede cesta k vyšším příčkám,
proto je nepodceňujte a účastněte se jich!!!  

Rozpis akcí na listopad 
 

  3. 11. - Schůzka (na které se nyní nacházíte) 
10. 11. - Schůzka – družinová (Dale, Honza) 
13. 11. - Výprava 
17. 11. - Schůzka  
24 .11. - Schůzka 
27. 11. - Výprava 

1.12. - Schůzka – družinová (na které vyjde další Hlásínek) – 
Dale, Honza 

 

  
 

Nováčci za 
říjen celkem pořadí 

Kryštof 45 64 5. 
Honza 1 12 16. 
Kája 29 35 12. 
Marek 29 34 13. 

Tak a teď něco málo k bodování. V prvé řadě musím 
konstatovat, že Mloci si vzali naši poznámku, že jsou až na 
druhém místě k srdci a pořádně zabrali. Vždyť se jim 
nejen povedlo dostat se na 1. místo v bodování družin, ale 
navíc si ještě vytvořili náskok 58 Mustangů. Opět bychom 
chtěli pokárat rádce, kteří opět obsadili spodní příčky 
bodování. Měli byste s tím něco dělat, vždyť Vás už 
předbíhají i nováčci!!! 

Mloci za 
říjen celkem pořadí 

Dale 17 24 14. 
Klíšťák 45 56 6.-7. 
Cvrček 44 49 9. 
Opic 50 69 3.-4. 
Luňák 32 40 11. 
Rak 41 50 8. 
Luck 40 48 10. 
Jerry 15 20 15. 
Celkem 284 356 1. 

Bodování 
za říjen 
vyhrál 

Šíp 

 
  

Tučňáci za 
říjen celkem pořadí

Honza 0 5 19. 
Roxtidy 42 56 6.-7. 
Beebob 47 69 3.-4. 
Šíp 56 78 1. 
Pompo 53 73 2. 
Tomáš 8 11 17. 
Martin 0 0 20. 
Lukáš 1 10 18. 
Celkem 207 298 2. 


