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Ahoj kluci!  
Už nám pěkně přituhuje, viďte? Ale dokud nesněží, tak ještě lyže necháme doma. Jenom je třeba se 
teď na výpravy řádně oblékat a podnikat nějaké ty preventivní kroky v našem každodenním životě pro 
posílení imunity těla. S otužováním už raději nezačínejte, to byste odstonali, ale např. vzít si k 
svačině pomeranč nebo jiné ovoce… Ale to je jen takové zamyšlení. Nyní se raději vrhněme na věci, 
které se týkají našeho oddílu.  
 

Prvně bych vám chtěl poděkovat za statečné bojování za naše národní zájmy při podzimních 
prázdninách! A musím přiznat, že jen s velkým údivem sleduji noviny, které ani jedny nejsou plné 
oslavných článků na vaši statečnost a mazanost při zakládání Československého státu… Vskutku 
drzost☺ 
V listopadu se budeme moci těšit na 2 jednodenní výpravy, které jsou tentokrát bohatě obsazeny 
rovery a vedením (to znamená ještě více zábavy než obyčejně!), zároveň nás také čeká první ze dvou 
netradičních schůzek. Kdo sleduje kalendář akcí dostatečně dopředu, tak jistě již zjistil, že na 
začátku prosince nás čeká netradiční výprava v podobě Mustang Road Show, na kterou se budeme 
muset předem řádně připravit. O jaké disciplíny v soutěžních kategoriích půjde, se dozvíte velmi brzy 
z propagačních letáčků. No není to skvělé? Je to skvělé!  
 

Na závěr úvodu vám už jen popřeji poslední pěkné podzimní dny. Těšte se na další společné akce a 
hlavně nepropadejte panice, že už je zase povětšinu dne jenom tma. Se skautem si uděláme zářivé 
sluníčko i o půlnoci. 

Váš Hlásínek 

Tučňáci za říjen celkem pořadí  
 Gepard 59 139 1.   
 Levhart 47 114 4.-5.   
 Marek 43 94 9.   
 Vašek 0 13 20.   
 Grizzly 63 103 6.-7.   
 Piškot 61 103 6.-7.   
 Orel 56 77 13.   
 Tomáš 50 93 10.   
 Diablo 50 59 15.   
 Michael 27 88 12.   
 Celkem 431 851 1.  

 

Mloci za říjen celkem pořadí  
 Marvin 14 90 11.   
 Bizon 55 133 3.   
 Soptík 78 95 8.    
 Bart 15 28 19.   
 Shrek 24 57 16.   
 Jenda 73 134 2.   
 Smíšek 70 114 4.-5.   
 Pepa        15 34 18.   
 Honey 70 70 14.   
 Ondra 2 56 17.   
 Celkem 441 843 2.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  lliissttooppaadd  
  

   6.11.2013 - Schůzka (dnešní) 
      9.11.2013 - Výprava 

 13.11.2013 - Schůzka 
 20.11.2013 - Družinovka (Gepard + Levhart) 

 23.11.2013 - Výprava 
 

27.11.2013 
 

- Schůzka – příprava na MRŠ 

   4.12.2013 - Schůzka – příprava na MRŠ 2 
+ nový Hlásínek 

    

B  d  v  n 
o  o  á  í 

Zdá se, že v říjnu snad padaly ze 
stromů Mustangy… 

s pořádným balíkem a obdivem 
odchází vítěz bodování… 

 

Soptík 
 
Gratulujeme!!! 


