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www.27skauti.cz Vyšel dne:5.10.2011 

Nazdar chlapi,  
držíte v rukou v pořadí již druhé číslo Hlásníku, které je prozářeno sluníčkem pozdního léta, 
vyzdobeno pestrobarevnými odstíny listů a zahaleno do ranních mlh a mrazíků. Podzim přichází a 
s ním i velká proměna přírody, kterou budete moci s naším oddílem pozorovat na akcích, které pro 
vás připravujeme. Vyvrcholení podzimu je v našem oddíle na konci října, kdy je pro vás připravena 
skvělá podzimní výprava, na kterou si určitě udělejte čas, jelikož na ní zažijete mnoho 
nezapomenutelných okamžiků. Jistě jste si také všimli, že naše řady byly posíleny o nové členy a to 
konkrétně o Jožku a Matyáše. Přeju vám, abyste do oddílu chodili vždy s chutí a ať vám naše 
oddílová činnost přinese spoustu kamarádů, zábavy a nezapomenutelných zážitků.  
V tomto čísle Hlásníku opět naleznete vaše oblíbené měsíční soutěže, ve kterých máte možnost si 
zábavnou formou vydělat mnoho Mustangů. Dále prosím věnujte zvýšenou pozornost infostánku, kde 
se dozvíte mnoho důležitých informací, a proto ho prosím dejte doma přečíst i rodičům.  
 
Přeji vám všem, abyste si naplno užili tu pravou podzimní zábavu v oddíle! 
           Váš Hlásínek  

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  řřííjjeenn  
5.10.2011 - Družinovka (Net+Gepard) 
12.10.2011 - Schůzka 
15.10.2011 - Výprava 
19.10.2011 - Schůzka 
28.-30.10.2011 - Podzimní výprava 
2.11.2011 - Družinovka (Blesk+Marvin) 

 

Mloci za září celkem pořadí  
 Blesk 55 55 2.   
 Marvin 56 56 1.   
 Marián 26 26 12.   
 Soptík 35 35 9.-10.   
 Bart 43 43 3.   
 Vašek 42 42 4.   
 Bizon 37 37 7.   
 Poletuška 40 40 5   
 Matyáš 27 27 11.   
 Celkem 361 361 1.  

 

Tučňáci za září celkem pořadí  
 Net 38 38 6.   
 Gepard 34 34 9.-10.   
 Banán 14 14 16.   
 Levhart 19 19 8.   
 Kuba 12 12 13.   
 Marek 25 25 14.   
 Radim 3 3 17.-18.   
 Roland 15 15 17.-18.   
 Jožka 12 12 15.   
 Celkem 178 178 2.  

 

Bodování za září 
vyhrává…… 

MarvinMarvinMarvinMarvin    
 

!!!Gratulujeme!!! 


