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Vyšel dne: 2.11.2005 
Nazdar chlapi! 
Tak jsme se vrátili z letního času na zimní, krátí se dny, začíná být pořádná zima, šero, ošklivo,  
zkrátka ideální stav na pořádné drsné výpravy, na kterých promrzne i poslední kolečko salámu ve 
svačině. Ne, nemusíte se bát, výpravy nebudou o nic namáhavější než v létě a navíc … salám jen 
tak nezmrzne. Na nový systém Mustangů už si snad pomalu všichni zvykli, lidé ve vyšších 
společenských třídách mají už teď hromadu výhod a to pro ně to hlavní teprve přijde! Rozhodně 
neváhejte a stoupejte na společenském žebříčku co nejvýš! Nemáte na to dost Mustangů? Vždyť je 
tolik možností, jak si je vydělat… za zápis do internetové kroniky je 20M, další Mustangy můžete 
získat za vytvoření nějakého rekordu, v různých soutěžích a v neposlední řadě i sázením. Možná jste 
si již všimli, že se v hlavičce pod nápisem „Hlásínek“ objevila jiná webová adresa než obvykle. Tak to 
je adresa našich nových oddílových stránek, které jsou sice ještě částečně ve výrobě, ale už teď na 
nich můžete zjistit vše potřebné. Více informací se dozvíte na zadní straně Hlásínku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis akcí na listopad 
 

  2.11. - Schůzka – družinová (Roxtidy, Cvrček) 
9.11. - Schůzka 

12.11. - Výprava – Šíp krále Alexandra 
16.11. - Schůzka 
23.11. - Schůzka – družinová (Klíšťák, Šíp) 
26.11. - Výprava 
30.11. - Schůzka 
7.12. - Schůzka – vyjde prosincový Hlásínek 

 

Informace 
• 12.11. nás čeká střediskový závod o šíp krále Alexandra. Je to jedna z tradičních akcí 

našeho střediska, která bývá obvykle dost kvalitní, takže doporučuji zúčastnit se. 
• Ti z vás, kteří jsou nejvýš na společenském žebříčku (keltský kříž vedle tučňáčí nástěnky), se 

mohou těšit na velkolepou speciální akci. Bližší informace se VyVolení dozvědí včas. 
• 15.-18.prosince pojedeme na vánoční výpravu. Je to každoročně jedna z nekrásnějších 

akcí, takže se rozhodně vyplatí si zarezervovat termín v kalendáři. Pojede se do chaty 
s elektřinou, takže zima nám bude jen venku. 

 
 
 

Tučňáci za říjen celkem pořadí 
Roxtidy  65  155 1. 
Klíšťák  62  142 2. 
Beebob  51  137 3. 
Luck  65  126 7. 
Pompo  40  122 8. 
Kryštof  62  128 6. 
Marek  22  62 14. 
Celkem  367  872 1. 

Mloci za říjen celkem pořadí 
Cvrček  51  105 9. 
Šíp  68  94 10. 
Opic  63  131 4.-5. 
Rak  21  37 15. 
Luňák  34  74 12. 
Kája  52  86 11. 
Celkem  289  527 2. 

První místo zatím s přehledem háj
Roxtidy. Obdiv zaslouží Lukáš, který je
v říjnovém bodování v pořadí hned za
prvním  Šípem.   Možná    ještě   obdivu

hodnější je to, že po dvou měsících oddílové činnost
tu máme stále dva lidi, kteří mají stoprocentn
docházku. Jsou jimi právě Roxtidy a Lukáš. 

Nováčci za říjen celkem pořadí 
Lukáš  67  131 4.-5. 
Luboš  14  18 16. 
Dominik  35  71 13. 
Celkem  116  220  

Bodování za 
říjen vyhrál 
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