
 

 

 

 

Tučňáci Září Celkem Pořadí Postup 

Henry 80 80 2.-3.  
Šmuel 65 65 10.-11.  
Kaktus 6 6 25.-27.  
Svišť 71 71 8.  
Vlk 80 80 2.-3.  
Vašek 0 0 28.-30.  
Martin 0 0 28.-30.  
Medík 60 60 12.-15.  
Leochod 57 57 16.  
Žralok 60 60 12.-15.  
Medvěd 45 45 21.-22.  
Jestřáb 48 48 19.-20.  
Kuba 78 78 4.  
Hobit 81 81 1.  
Krumpáč 75 75 6.-7.  
Celkem 806 806 1.  

Mloci Září Celkem Pořadí Postup 

Šípek 77 77 5.  
Šimon 65 65 10.-11.  
Radim 24 24 24.  
Filip 54 54 17.  
Brouk 45 45 21.-22.  
Honza 75 75 6.-7.  
Dave 69 69 9.  
Echo 48 48 19.-20.  
Soudek 60 60 12.-15.  
Vašek 2 51 51 18.  
Emet 60 60 12.-15.  
Dan 0 0 28.-30.  
Béďa 36 36 23.  
Orel 6 6 25.-27.  
Celkem 676 676 2.  

Ahoj skautíci, ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat a první měsíc naší oddílové činnosti je za námi. 
Hovořím o září, které nám přineslo nejen dozvuky krásného léta, ale také lehký nádech podzimního počasí. 
Vzpomeňme si, jak jsme se začátkem září vydali na první celostřediskovou výpravu, která má již po mnoho 
desetiletí stejný cíl - zdolání Smrku, nejvyššího bodu české části Jizerských hor. Hned další týden jsme se 
již procházeli malebnou krajinou v okolí Jindřichovic pod Smrkem, kde jsme se setkali s jeho výsostí králem 

Jindřichem VI a díky splnění náročných úkolů jsme měli tu čest, stát se novými vládci jeho království.  
Naše dobrodružné putování měsícem září bylo završeno víkendovou vícedeňkou pod stany, během které 
jsme společně s legendárním dobrodruhem Indiana Jonesem pátrali po ostatcích významného afrického 
šamana a zároveň čelili útokům nepřátelského kmene, který chtěl tyto ostatky nalézt před námi. 
Jsem přesvědčen, že vaše bohatá sbírka zážitků z uplynulého měsíce bude brzy rozšířena o mnohé další! 
Stojíme totiž na prahu měsíce října, který je nedílně spojen s jednou skvělou akcí, kterou byste si určitě 
neměli nechat ujít. Jedná se o pětidenní výpravu během školních podzimních prázdnin, kterou tentokrát 
strávíme v zázemí luxusní skautské základny v Hradci Králové. Říjen vám také nabídne první výpravu,  
na které budete moci uplatnit své VIP kartičky! Již tuto sobotu společně vyrazíme na VIP akci, jejíž cíl ocení 
především Ti, kteří mají rádi horolezectví a zároveň zdolávání různých překážek. K říjnu také neodmyslitelně 
patří různé radovánky, jako je třeba stavění draka, kterého pak necháte svištět ve větru po podzimní obloze! 
Doufám, že plně využijete všechny oddílové akce i volnočasové aktivity, které vám nadcházející měsíc nabízí! 
Mějte se hezky, užívejte podzimních dní naplno a budu se na vás těšit u dalšího čísla!  Váš Hlásínek 
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Naše bodovací tabulky se již 
nemohou dočkat, až vám budou 

moci po celý rok ukazovat 
výsledky a pořadí v oddílovém  

B O D O V Á N Í 

Rozpis akcí na říjen 
 

3. 10. 2018   - Dnešní družinovka 
6. 10. 2018 - VIP akce 

10. 10. 2018 
13. 10. 2018 

- 
- 

Schůzka 
Výprava 

17. 10. 2018 - Schůzka 
24. 10. 2018 - Schůzka         

26. - 30. 10. 2018 - Podzimní výprava 
7. 11. 2018 - Družinovka + Hlásínek 

Minulý víkend 
jsme se vydali 

na skvělou 
vícedenní 
výpravu  

do přírody! 

Těšme se již 
nyní na další 

v květnu 2019!  

Na podzim nepadá jen pestrobarevné listí, 
ale také rekordy v oddílovém bodování! 

 Zářijový rekord si právem odnáší… 


