
Tak to tu ještě nebylo! 
V říjnu si hned tři z vás 

vydělali nádherných   
72 Mustangů  

a tím společně obsadili 1. 
příčku v říjnovém bodování! 
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Ahoj kluci, 
říjen se s námi rozloučil a s ním i několik perfektních akcí, ze kterých jste si jistě všichni odnesli jen 
krásné a nezapomenutelné zážitky. Vzpomeňme třeba, jak jsme během VIP akce ukázali kuželkám, kdo je 
mistrem bowlingové dráhy. Hned poté jsme poměřili své síly a přesnost v parádní laser game! Ale nezůstali 
jsme pouze u zábavy – během jedné z říjnových výprav jsme totiž vykonali velmi záslužný čin pro přírodu a 
životní prostředí! Jistě si vybavíte, jak jsme chodili po lese vybavení rukavicemi a igelitovými pytli, do 
kterých jsme sbírali záplavu odpadků, které lidé jen tak pohodili v lese. Říjen jsme ukončili fajnovou 
podzimní výpravou v překrásném srubu jičínských skautů, kde jsme se, pod vedením pana El Riche, stali 
bohatými podnikateli s vlastní sítí prosperujících hotelů! Jenže tím podzim zdaleka nekončí…  
 

Listopad je totiž přeplněný nejrůznějšími akcemi, které otevírají svou náruč těm, kteří si chtějí užít tu 
pravou legraci v partě dobrých kamarádů! Hned tuto sobotu se z nás (doufejme) stanou filmové hvězdy, 
jelikož máme v plánu natočit ten nejlepší videoklip na světě ke známé písničce! Ke konci listopadu nás 
čeká ještě jedna výprava a navíc také VIP akce! Tak ať se vám měsíc plný zábavy líbí!     Váš Hlásínek 
 

Tučňáci za říjen celkem pořadí  
 Mára 6 59 19.   
 Grizzly 59 144 4.-5.   
 Krtek 50 95 14.   
 Kaktus 0 0 24.-26.   
 Svišť 57 139 6.   
 Šmuel 63 150 3.   
 Vlk 63 151 1.-2.   
 Vašek 45 63 16.-17.   
 Martin 44 93 15.   
 Henry 63 127 7.-8.   
 Medík 63 127 7.-8.   
 Miloš 24 60 18.   
Celkem 537 1208 1.  

 

Mloci za říjen celkem pořadí  
 Jenda 57 122 9.   
 Bizon 5 46 21.   
 Piškot 52 63 16.-17.   
 Orel 12 33 22.   
 Honey 32 52 20.   
 Smíšek 72 103 11.-12.   
 Beny 0 0 24.-26.   
 Tomáš 0 0 24.-26.   
 Samsung 71 121 10.   
 Lukáš 72 144 4.-5.   
 Ondra 13 25 23.   
 Sechy 65 103 11.-12.   
 Šimon 60 99 13.   
 Radim 72 151 1.-2.   
Celkem 583 1062 2.  

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  lliissttooppaadd  
  

4. 11. 2015 - Schůzka – ta dnešní 
7. 11. 2015 - Výprava 

11. 11. 2015 
18. 11. 2015 

- 
- 

Družinovka - dělená  
Schůzka 

21. 11. 2015 - Výprava 
 

25. 11. 2015 - Schůzka 
28. 11. 2015 - VIP akce  

 

2. 12. 2015 - Schůzka + nový Hlásínek 
 

Bodování  
S podivnými znaky…? 

 

Každý měsíc se vedle vašeho výsledku v bodování objeví červená 
nebo zelená šipka, případně modrá hvězdička. Což znamená… 

 

  = oproti minulému měsíci jste v pořadí postoupili nahoru.   
  = oproti minulému měsíci jste v pořadí klesli dolu.  
  = vaše pořadí v bodování se nijak nezměnilo.  

 

   


