
 

Jak je to s bodováním? 

IInnffoossttaanneekk  
 

• Tento měsíc nás čeká výprava, kde se bude soutěžit o Šíp krále Alexandra s podtitu
Obelix a ukradené tajemství. Tato akce je opravdu kvalitní a stojí za to se jí zúč
doufáme, že nás bude co nejvíce☺. 

• Předběžná informace se týká vícedenní vánoční výpravy, která se koná v ter
21.12.2008 a na kterou vás tímto všechny zveme. Jedná se totiž o jednu z nejkrásn
za celý rok a byla by škoda, kdyby jste nejeli. Jak již název napovídá, jedná se o ván
a můžete se zde těšit na všechno co k Vánocům patří, tedy vánoční program
stromeček, dárečky i slavnostní večeře. Letos je tato akce spojená s holkami ze stře
bude určitě o mnoho zábavy víc! 

• Na zadní straně jsme vytvořili sekci, kde budou důležité informace pro nováčky. Z t
že ti kterých se to týká by tuto část Hlásínku neměli přehlížet☺  

Mloci za říjen celkem pořadí  
 Luck 59 83 6. 
 Luňák 9 28 17. 
 Chip 25 48 14. 
 Rak 0 3 20. 
 Net 29 54 12. 
 Filip 55 64 9.-10. 
 Králíček  51 66 7.-8. 
 Tornádo  26 51 13. 
 Soptík 70 92 3.-4. 
 David 0 0 22. 
 Vláďa 64 64 9.-10. 
Hurykán 15 15 .18. 
Celkem 403 568 2.  
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Vyšel dne: 5.11.2008 
Nazdar pánové,  
vítám vás u listopadového čísla Hlásínku. Musím říct, že uplynulý měsíc přinesl nepříjemné podzimní 
počasí, do kterého byste ani skauta nevyhnali. Chtěl bych v našem oddíle přivítat další nováčky, 
kteří posílili naše řady v průběhu října a popřát, aby se jim v našem oddíle líbilo. Ke konci měsíce 
jste měli možnost zúčastnit se podzimní výpravy, ve které se někteří z nás podívali se strojem času do 
dávných dob historie. Ti z vás, kteří nejeli (nechci nikoho jmenovat), o mnoho přišli (že Nete ☺). 
V bodování se oproti minulému měsíci dělo mnoho posunů. Šíp a Kája již dokonce překročili 100 
Mustangovou hranici!!! Za zmínku však také stojí umístění nováčků Soptíka a Bublinky, kteří 
dokázali vystoupat na vyšší příčky v bodování. Mějte se fajn a těšte se na příští číslo Hlásínku a 
Tučňáci za říjen celkem pořadí  
Kája 80 101 2. 
Šíp 77 111 1. 
Kryton 70 92 3.-4. 
Pompo 61 61 11. 
Jakub 22 44 15. 
Rychlík  9 31 16. 
Bublinka 69 91 5. 
Ufon 6 6 19. 
Honza 66 66 7.-8. 
Matěj 1 1 21. 
elkem 461 604 1.  
RRoozzppiiss  aakkccii  nnaa  
lliissttooppaadd  

5.11.2008 - Schůzka 
8.11.2008 - Výprava 

12.11.2008 - Schůzka 
19.11.2008 - Družinovka – Kryton + Chip 
22.10.2008 - Výprava – Šíp krále Alexandra 
26.11.2008 - Schůzka 
3.12.2008 - Schůzka – vyjdu v nové podobě! 
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