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Zdravím vás pánové, 
máme za sebou první měsíc oddílové činnosti v tomto roce. To nám to zase letí co? Bohužel 
krásné, slunné léto se nám kvapně ztrácí v dáli a nás čeká několik měsíců zimy, sychrava, 
dešťů a dalších příjemných věcí. Zejména to jsou naše společné akce, kterých je na tyto měsíce 
naplánováno víc než dost a určitě bude stát za to se jich zúčastnit.V říjnu nás dokonce čeká 
první společná vícedenní výprava! No není to skvělé? Více se dozvíte v infostánku. Chtěl bych 
v našem oddíle přivítat nové členy a za vedení jim popřát, aby se jim u nás líbilo a aby si 
z našeho oddílu přinášeli co nejvíce pozitivních zážitků. Jsme rádi, že se jim u nás líbí a přejeme 
jim, aby všichni  úspěšně složili nováčkovskou zkoušku. Toto číslo Hlásínku je důležité 
především pro nováčky a jejich rodiče, jelikož obsahuje mnoho informací týkajících se právě 
pořádaných akcí, nováčkovských zkoušek atd. Dejte ho prosím přečíst také rodičům a 
nešušněte si ho jen pro sebe. Přeji vám, aby se říjnové akce líbily a zase někdy za měsíc! 
          Váš Hlásínek 

IInnffoossttáánneekk  
 

• Ve dnech 28.-1.11.2009 proběhne první vícedenní výprava v tomto roce. Tentokrát pojedeme do 
Nového Boru a ubytováni budeme v místní skautské základně, která je vybavena vším potřebným. 
Podrobné informace včas obdržíte. Určitě si na tuto akci udělejte čas, protože bude opravdu 
super, aneb „Přece byste nebyli o prázdninách doma“  

• V sobotu 17.10.2009 nás čeká skvělá výprava s názvem „Šíp krále Alexandra“ Jedná se o tradiční 
celostřediskovou akci, kde soutěží družstva, která jsou vytvořena ze členů různých oddílů. Cílem 
této soutěže je dostat se jako první ke zlatému šípu krále Alexandra.Můžete se těšit na opravdu 
zábavnou a zajímavou výpravu, na které člověk zažije vždy hodně legrace! 

• Opět připomínáme, že složení družin, která jsou v tomto Hlásínku uvedena, nejsou stále pevně 
určená. Jejich podoba se ještě může změnit.  

Mloci za září celkem pořadí  
 Chip 36 36 1.-2.   
 Marvin 30 30 3.   
 Tornádo 13 13 13.-14.   
 Soptík 36 36 1.-2.   
 Vojta 14 14 10.   
 Kuba 2 18 18 8.-9.   
 Lukáš 18 18 8.-9.   
 Filip 15 15 11.-12.   
 Dominik 9 9 15.-18.   
 David 9 9 15.-18.   
 Mirek 6 6 19.   
 Celkem 204 204 1.  

 
RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  řřííjjeenn  

7.10.2009 - Družinovka (Chip+Net+Hlásínek) 
14.10.2009 - Schůzka 
17.10.2009 - Šíp krále Alexandra 
21.10.2009 - Schůzka 

28.-1.11.2009 - Vícedenní podzimní výprava 
4.11.2009 - Schůzka – vyjde nový Hlásínek  

 

 

Vyhrává 

Tučňáci za září celkem pořadí  
 Net 29 29 4.   
 Blesk 15 15 11.-12.   
 Levhart 20 20 7.   
 Gepard 27 27 5.   
 Kuba 13 13 13-14.   
 Marián 25 25 6.   
 Marek 17 17 10.   
 Pompo 9 9 15.-18.   
 Celkem 155 155 2.  

 


