
 

Ahoj! 
Oddíl se nám již v novém roce naplno rozběhl. Prémiový první Mustang roku získ

v těžkém boji na vrcholu Smrku, nejvyšší hory české části Jizerských hor. Vybojoval jej 
souboji o nejchutnější buchtu vlastní výroby, a to za výtečného velikonočního beránka. Ta
jednou patří Tomášovi gratulace. Jen tak dál. Teď je na místě popřát všem nováčkům hod
při plnění nováčkovské zkoušky a ať vás to tu baví!  

Po Smrku nás ještě čekala jedna významná výprava a to takový malý puťáček po
ráji. Naším úkolem tam bylo zprostředkovat americké vládě reportáže o zajímavých míste
mohly být před několika tisíci lety ovlivněny nepozemskými silami. Natáčení reportáž
jednoduché, více o nich se dočtete na druhé straně. Jak to tedy bylo s těmi mimozemšťany
nakonec nedozvěděli, ale můžu vám slíbit, že se to vyřeší již brzy – na nejbližší jednodenní v
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                BBooddoovváánníí  
 
Bodování za září vyhráli 
těsným rozdílem Mloci. 
Hodně jim ale pomohlo to, 
že ještě není započítaná 
poslední vícedeňka, kde 
bylo 7 Tučňáků a jen 4 
Mloci. Ta se započítá až 
později, když se vyhodnotí 
reportáže, které byly na této 
výpravě natáčeny. Jinak se 
moc Mustangů nerozdávalo, 
takže současný stav ještě 
vůbec nic neznamená... 

Vítězem za září se stává
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              IInnffoorrmmaaccee  pprroo  rrooddiiččee  
 
Od teď bude na každém lístečku na výpravu kontaktní číslo na člověka, který má akci na
Bude-li tedy potřeba cokoli ohledně výpravy vyřešit, volejte na uvedené číslo. Ostatní z
(tedy to, co se nevztahuje ke konkrétní výpravě) řeší pochopitelně stále Zip, Kim a Krab. 
na ně najdete v minulém Hlásínku nebo na stránkách oddílu (http://27.skauti.cz).  

http://27.skauti.cz 
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Vyšel dne: 4.10.2006 
al Tomáš 
v těžkém 
kže ještě 
ně štěstí 

 Českém 
ch, které 
í nebylo 
 jsme se 
ýpravě. 

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  řřííjjeenn    

4.10. - Schůzka 
1.10. - Družinovka (video z vícedeňky) 
4.10. - Výprava – jak je to s těmi mimozemšťany 
8.10. - Schůzka 
5.10. - Družinovka 
9.10. - Vícedenní výprava o podzimních prázdninách 
1.11. - Schůzka – nový Hlásínek 
Mloci za září pořadí 
líšťák  14 6. 
íp  9 10. 
pic  15 5. 
uck  12 7. 
ompo  20 1. 
arek  5 13.-14.
hip  3 15. 
uba  0 17.-21.
ominik  0 17.-21.
atěj  7 11. 
elkem  85 1. 
Tučňáci za září pořadí 
 Roxtidy  18 2. 
 Beebob  11 8. 
 Kája  1 16. 
 Luňák  10 9. 
 Kryton  5 13.-14.
 Rak  0 17.-21.
 Holly  16 3.-4. 
 Marek 2  0 17.-21.
 Vítek  0 17.-21.
 Tomáš 0  16 3.-4. 
 Tomáš 1  6 12. 
 Celkem  83 2. 
 starosti. 
áležitosti 
Kontakty 


