
Myslíte si, že na stupních vítězů 
může stát hned několik lidí?  
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www.27skauti.cz Vyšel dne: 2. 11. 2016 

Ahoj kluci, 
říjen nám uplynul velice rychle a nyní přichází na řadu listopad za doprovodu mrazivých větrů ovívajících 
naše tváře a našeptávajících nám blížící se zimu. Zavzpomínejme si z tepla klubovny ve stručnosti na 
minulé události; začněme VIP výpravou do Prahy na letiště, během které jsme dostali možnost prohlídky té 
nejmodernější techniky současnosti a nahlédnout do zákulisí fungování letišť. V našem výčtu však nesmí 
chybět ani skvělá výprava s pouštěním draky, ze které máme díky Loutkovi úžasné video připomínající celý 
její průběh. Můžete jej již teď shlédnout na našem oddílovém kanále na Youtube. Letmo se zastavíme také 
u nedávno proběhlé přednášce Manťáků v kině Varšava o jejich bláznivé cestě tuk-tukem napříč Indií.  
S koncem barevného října jsme se pak vypravili na podzimní výpravu do Nové Paky, na níž jsme si dosyta 
užili pět nádherných a nezapomenutelných dnů, které ve mně stále zanechávají plno krásných dojmů! 
Chladný listopad nám kromě prvních vloček sněhu přinese také akci v podobě VIP výpravy do klubovny, 
kde oprášíme zábavné deskové hry, promítneme si na zeď zajímavé filmy a čeká nás toho i mnohem více. 
Dalším zpestřením listopadu bude akce Šíp krále Alexandra, která se uskuteční znovu po dvou letech. 
Závěrem doufám, že přejdeme do zimy co nejplynuleji a každý se obrníme teplým oblečením. Pokud cestou 
někde nezmrznu, uvidíme se příští měsíc!    Váš Hlásínek 

Tučňáci za říjen celkem pořadí  
 Grizzly 50 114 15.  
 Krtek 66 145 1.-4.  
 Šmuel 56 135 12.  
 Kaktus 44 78 19.  
 Svišť 66 145 1.-4.  
 Vlk 66 145 1.-4.  
 Vašek 12 18 25.  
 Martin 44 76 20.  
 Medík 18 79 18.  
 Henry 66 139 7.-9.  
 Leo 66 145 1.-4.  
 Theo 64 143 5.  
 Žralok 66 139 7.-9.  
 Filip 2 66 93 17.  
 Celkem  750 1594 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mloci  za říjen celkem  pořadí  
 Jenda 63 138 10.-11.  
 Smíšek 59 119 13.  
 Honey 9 41 23.  
 Piškot  16 36 24.  
 Samsung 65 100 16.  
 Sechy 7 16 26.  
 Lukáš 48 72 21.  
 Ondra 0 0 28.  
 Radim 60 138 10.-11.  
 Šimon 13 47 22.  
 Filip 61 139 7.-9.  
 Brouk 62 117 14.  
 Honza 63 141 6.  
 Lukáš 2 7 10 27.  
 Celkem  533 1114 2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  lliissttooppaadd  
  

  2.11.2016 - Dnešní družinová schůzka 
  9.11.2016 - Schůzka 
12.11.2016 
16.11.2016 

- 
- 

VIP akce  
Schůzka 

19.11.2016 - Výprava – Šíp krále Alexandra 
 

23.11.2016 - Schůzka 

 30.11.2016 - Schůzka 
 

   3.12.2016 - Výprava 
   7.12.2016 - Družinovka + Hlásínek 

Bodování se znaky, které neznáte? 
 

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 

  = vaše pořadí v bodování se nijak nezměnilo.  

 

 

Určitě 
ano! 

 

Říjnové 
bodování 
je toho 

důkazem! 
 

Výhercům 
gratulujeme! 


