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Ahoj skautíci, 
vítám vás u čtení toho „opravdového“ podzimního čísla Hlásínku. Když se ohlédneme, uvidíme za sebou 
říjen…měsíc, který nám přinesl tolik zábavy a nezapomenutelných zážitků! Jistě se vám vybaví výprava při 
příležitosti 40. let od založení našeho střediska Mustang. Městská hra, zajímavá videa, kroniky, staré 
Mustangy…to všechno jste mohli na výpravě zažít a vidět! A vzpomínáte třeba na super podzimní výpravu 
do chaty nad Tanvaldem? Je pravda, že „podzimní výprava“ není tím pravým označením – hodilo by se 
spíše „zimní výprava“. Příroda nám totiž nadělila hned několik centimetrů čerstvého sněhu, mrazivý vítr a 
nepříjemně nízké teploty navrch. Na druhou stranu bylo skvělé, se z takového psího počasí vrátit do 
krásně vytopené chaty a dát si hrnek teplého čaje. Musím říct, že ten kdo s námi nejel, přišel opravdu o 
hodně! Víte vůbec, že jsme společnými silami lapili vykradače domů, který měl tu drzost a pokusil se 
vykrást i naši chatu? To vám bylo panečku vzrůšo! 

Ani listopad, co se týče počasí, neslibuje nic dobrého. Vypadá to na déšť a vlezlou podzimní zimu. 
Abychom tuto sobotu nemuseli moc mrznout, vydáme se, místo do lesů, raději do bazénu. Doufáme, že se 
nás sejde co nejvíce, protože jedině tak si užijeme tu pravou legraci! A jelikož se nám pomalu, ale jistě blíží 
Mustang Road Show (tradiční hudební soutěž mezi oddíly našeho střediska), budeme muset co nejdříve 
začít nacvičovat! 

Váš Hlásínek

Tučňáci za říjen celkem pořadí
 Net 36 52 10.-11.
 Gepard 58 99 4.
 Levhart 23 31 16.
 Marek 0 29 17.-18.
 Kuba 8 14 21.
 Vašek 15 38 14.
 Orel 15 19 19.
 Tomáš 15 15 20.
 Diablo 62 69 9.
 Grizzly 59 127 1.
 Piškot 61 86 8.
 Celkem 352 579 2.

Mloci za říjen celkem pořadí
 Blesk 33 52 10.-11.
 Marvin 26 41 13.
 Soptík 64 88 6.-7.
 Bart 34 42 12.
 Žabák 4 4 22.
 Bizon 59 88 6.-7.
Poletuška 0 29 17.-18.
 Petr 65 107 3.
 Honza 45 89 5.
 Jenda 66 112 2.
 Sokol 36 36 15.
 Celkem 432 689 1.

RRoozzppiiss aakkccíí nnaa lliissttooppaadd
    7.11.2012 - Schůzka s dnešním Hlásínkem

  10.11.2012 - Výprava – do bazénu
 14.11.2012 - Družinovka (Net + Gepard)

 21.11.2012 - Schůzka
  24.11.2012 
28.11.2012

- Výprava
Schůzka – nácvik na MRŠ

   5.12.2012 - Schůzka – nácvik na MRŠ + 
nový Hlásínek

Bodování

Nejvíce naplněnou kapsu 
Mustangama měl v říjnu…

Jenda

Ptáte se, někteří, co znamenají ty symboly vedle 
pořadí? Je to jednoduché:

= oproti minulému měsíci jste v pořadí postoupili.

  = oproti minulému měsíci jste v pořadí klesli.

= vaše pořadí v bodování se nezměnilo.




