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Vyšel dne: 5.10.2005 

Nazdar chlapi! 
Tak je tady říjen, měsíc, který přináší do našeho oddílu hromadu novinek. Nejvýznamnější je asi 
změna hodnoty oddílových peněz – Mustangů. Odteď budete dostávat dvojnásobek Mustangů, než 
tomu bylo doposud, supr ne? Neznamená to ale, že si je založíte do své peněženky a už je do konce 
roku nevytáhnete. Nyní si za mustangy budete moct kupovat spoustu zajímavých věcí a za každých 
padesát Mustangů můžete postoupit o úroveň výš na žebříčku, který visí na nástěnce vpravo od 
oddílové nástěnky. Nejen že je prestižní být na takovém žebříčku co nejvýš, ale hlavně, pro ty 
nejlepší budou připravované speciální akce, které budou stát za to. Samozřejmě bude i víc možností, 
jak si vydělat. O tom všem si podrobněji přečtete na zadní stránce Hlásínku. V září k nám do oddílu 
přišli tři nováčci: Lukáš, Dominik a Luboš. Srdečně je vítáme a přejeme, aby se jim v oddíle líbilo. 

B O D O V Á N Í
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R O Z P I S  A K C Í  N A  Ř Í J E N  
 

  5. 10. - Schůzka (ta dnešní) 
 12. 10. - Schůzka – družinová (Klíšťák, Cvrček) 
15. 10. - Výprava – hóódně netradiční – komu něco říká pojem GPS? 
19. 10. - Schůzka 
26.10. - Schůzka 

27.-30.10. - Vícedenní výprava – podzimky 
2.11. - Schůzka (na které dostanete nový Hlásínek) 

I N F O R M A C E  
 

• 15.10. vás čeká zajímavá výprava, kde si vyzkoušíte nejmodernější orientační systém na světě 
řízený z vesmíru – GPS [džípíes], takže si udělejte určitě čas, bude to stát za to! 

• O podzimních prázdninách bude neméně zajímavá vícedeňka. Pojede se do chaty s elektřinou, 
takže se nemusíte bát zimy, ničeho … můžete si směle zakroužkovat termín do diáře. 

• Máte-li kámoše, který by rád zkusil naší oddílovou činnost, neváhejte a přiveďte ho, máme 
náruč dokořán otevřenou. 

 

Mloci za září pořadí 
Cvrček  54 9. 
Šíp  26 14. 
Opic  68 5. 
Rak  16 15. 
Luňák  40 10.-11. 
Kája  34 13. 
Celkem  238 2. 
 

Tučňáci za září pořadí 
Roxtidy  90 1. 
Klíšťák  80 4. 
Beebob  86 2. 
Luck  61 8. 
Pompo  82 3. 
Marek  40 10.-11. 
Kryštof  66 6. 
Celkem  505 1. 
   

 

Nováčci za 
září pořadí 

Lukáš  64 7. 
Dominik  36 12. 
Luboš  4 16. 
Celkem   104 3. 

 

V září se famózně rozjeli Tučňáci, 
kteří předstihli Mloky více než o 
dvojnásobek.   Nezbývá  nám   nic 

jiného, než popřát Tučňákům, aby nepolevili a Mlokům, 
aby se nenechali zahanbit a v říjnu ukázali, co to 
znamená zamakat. Ač to tak nevypadá, rozdíly nejsou 
nijak velké. Vždyť teď už nějakých deset mustangů nic 
neznamená… teď se hraje na stovky! Až neskutečně 
dobře se umístil Lukáš, gratulujeme, Lukáši drž se! 

Bodování 
za září vyhrál 

Roxtidy 

 


