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Ahoj kluci,
už i babí léto nám pomalu doznívá a začíná nám nové roční období - podzim! Pro toto období je 
typické, že se listí stromů zbarvuje do oranžova až sytě červena a nakonec ze stromu opadá. To však 
není jediné, co je pro nás - skauty, výletníky - důležité. Na podzim se už začíná oproti létu výrazně 
ochlazovat, krátí se nám dny a často prší. Co to pro nás znamená? No přece teplejší oblečení na sebe, 
do batohu raději přibalit baterku, pláštěnku navrch bagáže a vyrážíme zkoumat krásy podzimu! :-)
A co nás tedy opravdu čeká a nemine? Hned ze začátku října si nenechte ujít velkolepou akci, kterou 
pro nás zorganizovali oldskauti a která je důležitá nejen pro oddíl ale i pro celé středisko. Mustangové 
totiž slaví 40 let od svého založení! Více o akci se můžete dočíst na zadní straně Hlásínku.
A protože vás moc nejelo na vícedenní výpravu pod bivaky, máte v nadcházejícím měsíci jedinečnou 
možnost tuto chybu napravit a vydat se s námi na konci října o podzimních prázdninách na podzimní 
výpravu do Tanvaldu, kde pro vás bude připravený nezapomenutelný program. O tom však více až v 
průběhu měsíce. Aspoň se máte na co těšit. :-)
V září náš oddíl také přivítal hned 6 nových členů. Přejeme vám, abyste do oddílu chodili vždy 
s chutí a ať vám naše oddílová činnost přinese spoustu kamarádů, zábavy a nezapomenutelných 
zážitků!      Těším se na vás v listopadovém čísle!

  Váš Hlásínek

Tučňáci za září celkem pořadí
 Net 16 16 13.
 Gepard 41 41 5.
 Levhart 8 8 15.- 16.
 Marek 29 29 6.-8.
 Kuba 6 6 18.
 Vašek 23 23 11.
 Orel 4 4 19.
 Vašek 2 0 0 20.- 22.
 Tomáš 0 0 20.- 22.
 Filip 7 7 17.
 Grizzly 68 68 1.
 Jakub 25 25 9.
 Celkem 227 227 2.

Mloci za září celkem pořadí
 Blesk 19 19 12
 Marvin 15 15 14.
 Soptík 24 24 10.
 Bart 8 8 15.- 16.
 Žabák 0 0 20.- 22.
 Bizon 29 29 6.- 8.
 Petr 42 42 4.
 Honza 44 44 3.
 Jenda 46 46 2.
 Celkem 256 256 1.

RRoozzppiiss aakkccíí nnaa řřííjjeenn
    3.10.2012 - Schůzka s dnešním Hlásínkem

    6.10.2012 - Výprava – 40 let Mustangů
10.10.2012 - Schůzka

12.10.2012 - Schůzka pro rodiče v klubovně, 
40 let Mustangů

17.10.2012 - Družinová schůzka (Blesk + Marvin)

25-28.10.2012. - Podzimní výprava

31.10.2012 - Schůzka
7.11.2012 - Schůzka + nový Hlásínek 

Bodování

Úžasný výkon v bodování 
za září předvedl…

GRIZZLY
!!!Gratulujeme!!!




