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Ahoj skautíci,  

máme za sebou první měsíc naší oddílové činnosti, letí to opravdu neskutečně rychle. I tak jsme ale 

během něj stihli zažít mnoho super věcí – úspěšně jsme i letos zdolali nejvyšší horu Jizerských hor a 

na ní předali 1. Mustang roku, který letos právem vyhrál Grizzly. Také jsme náš oddíl prezentovali na 

Zborovském závodě, kde jsme změřili své síly s jinými skautskými oddíly. Tímto bych chtěl ještě 

jednou poděkovat všem zúčastněným, jelikož jste i přes nepřízeň počasí podali opravdu skvělé výkony!   
Ačkoliv začátek září vypadal, po tak nádherném létě, jako opravdu špatný vtip, dočkali jsme se v jeho 

závěru naprosto úžasného počasí. A toho jsme samozřejmě náležitě využili víkendovou výpravou, 

která vedla sluncem prozářenou krajinou českolipského Pekla. Není zkrátka nad to vyrazit s batohem 

na zádech do přírody s partou dobrých kamarádů! A Ti, kteří jste se nemohli zúčastnit, nezoufejte, 

v květnu pro vás připravíme víkendovou výpravu znovu.   
Máme před sebou říjen - měsíc padajícího listí, ranních mrazíků, ale i nádherných pestrobarevných 

proměn přírody, které budeme společně sledovat na dvou říjnových výpravách. Jedna z nich je již 

tradiční podzimní vícedenní výprava, která nás letos zavede do skautské základny v Semilech. Můžete 

se těšit na veškerý komfort, suprový program a 4 skvělé dny strávené s kamarády. No nezní to skvěle? 

Neváhejte proto ani minutu a vyrazte s námi strávit podzimní prázdniny! Nejen, že si odvezete super 

zážitky, ale také pěkný balík Mustangů, který vás za jedno posune v bodování třeba i o několik příček 
dopředu, a za druhé.... o tom se dočtete na druhé straně Hlásínku.   

Užijte si říjnové akce a mějte se fajn! 

Váš Hlásínek 

 

Tučňáci za září celkem pořadí  
 Gepard 80 80 1.   
 Levhart 67 67 4.   
 Marek 51 51 8.   
 Vašek 13 13 17.-18.   
 Grizzly 40 40 12.   
 Piškot 42 42 11.   
 Orel 21 21 14.   
 Tomáš 43 43 10.   
 Diablo 9 9 19.   
 Michael 61 61 5.-6.   
 Celkem 427 427 1.  

 

Mloci za září celkem pořadí  
 Marvin 76 76 3.   
 Bizon 78 78 2.   
 Soptík 17 17 16.    
 Bart 13 13 17.-18.   
 Shrek 33 33 13.   
 Jenda 61 61 5.-6.   
 Smíšek 44 44 9.   
 Pepa        19 19 15.   
 Honey 0 0 20.   
 Ondra 54 54 7.   
 Celkem 395 395 2.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  řřííjjeenn  
  

   2.10.2013 - Schůzka (ta dnešní) 
      9.10.2013 - Schůzka 

 12.10.2013 - Výprava 

 16.10.2013 - Schůzka 

 23.10.2013 - Družinovka (Marvin + Bizon) 
 

25.-28.10.2013 
 

- Vícedenní podzimní výprava 

   6.11.2013 - Schůzka 

 

První bodování v roce 
dopadlo následovně… 

V prvním měsíci bodování se 
na první příčce umístil… 

Gratulujeme!!! 


