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www.27skauti.cz Vyšel dne:2.11.2011 

Ahoj skautíci! 
Máme za sebou říjen, který jsme s oddílem náležitě využili a vyrazili hned na několik akcí. Tou 
nejlepší byla bezpochyby vícedenní podzimní výprava do České Lípy. Kdo nejel, může jen litovat! 
Určitě se koukněte do kroniky, kde již můžete nalézt fotky. Na konci této výpravy se nám změnil čas 
z letního na zimní, takže po ránu budeme mít dříve světlo, ale ze schůzek se budeme vracet za tmy. 
To nás však neodradí od toho, abychom pro vás i v listopadu připravili bohatý a zajímavý program. Za 
zmínku určitě stojí hudební soutěž Mustang Road Show (MRŚ) mezi oddíly našeho střediska. Musíme 
se i letos pečlivě připravit, aby nás při cestě na první místo nemohlo nic překvapit. O hudební 
doprovod se bude starat hlavně náš skvělý kytarista Kim a tu nejdůležitější složku, kterou je zpěv, 
budete mít na starost vy! Takže už teď trénujte hlasivky a vybírejte vhodné písničky! 
Naše řady byly posíleny o nového člena – Orla. Věříme, že se Ti u nás v oddíle bude líbit a přejeme Ti, 
abys tu našel nové kamarády a odnesl si z každé akce plno krásných zážitků! Na druhou stranu náš 
oddíl bohužel opustilo několik stávajících členů – jedná se o Kubu 2, Vojtu, Tornáda a Čopra.   
Mějte se hezky a užívejte podzim!         

Hlásínek 

  
2.11.2011 - Družinovka (Blesk+Marvin) 
9.11.2011 - Schůzka 
12.11.2011 - Výprava Šíp krále Alexandra 
16.11.2011 - Družinovka (Net+Gepard) 
23.11.2011 - Schůzka 
26.11.2011 - Výprava do bazénu 
30.11.2011 - Schůzka 
3.12.2011 - Výprava - MRŠ 
7.12.2011 - Družinovka (Blesk+Marvin) 

 

Mloci za říjen celkem pořadí  
 Blesk 42 97 2.   
 Marvin 47 103 1.   
 Marián 40 66 11.   
 Soptík 53 88 4.   
 Bart 35 78 10.   
 Vašek 39 81 7.   
 Bizon 42 79 8.-9.   
 Poletuška 44 84 6.   
 Žabák 58 85 5.   
 Celkem 400 761 1.  

 

Tučňáci za říjen celkem pořadí  
 Net 56 94 3.   
 Gepard 44 79 8.-9.   
 Banán 8 15 17.   
 Levhart 26 62 12.   
 Kuba 17 41 14.   
 Marek 28 46 13.   
 Radim 0 6 18.-19.   
 Roland 0 6 18.-19.   
 Jožka 18 26 16.   
 Orel 31 31 15.   
 Celkem 228 406 2.  

 Bodování za říjen 
 
 
 
 
 
 

ovládnul… 

Žabák 
 
 

!!!Blahopřejeme!!! 


