
 

 

Mloci Říjen Celkem Pořadí Postup 
Šípek 86 163 1. 
Šimon 68 133 10. 
Radim 80 104 17. 
Filip 65 119 16. 
Brouk 75 120 15. 
Honza 82 157 2. 
Dave 63 132 11. 
Echo 73 121 14. 
Soudek 68 128 12. 
Vašek 2 48 99 18.-19.
Emet 81 141 9. 
Dan 0 0 27.-29.
Béďa 23 59 24. 
Orel 1 7 25.-27.
Celkem 813 1483 1.  

Tučňáci Říjen Celkem Pořadí Postup 
Henry 73 153 4.-5. 
Šmuel 58 123 13. 
Kaktus 1 7 25.-26.
Svišť 75 146 8. 
Vlk 67 147 7. 
Vašek 0 0 27.-29.
Martin 0 0 27.-29.
Medík 10 70 22. 
Leochod 18 75 20. 
Žralok 13 73 21. 
Medvěd 54 99 18.-19.
Jestřáb 13 61 23. 
Kuba 78 156 3. 
Hobit 72 153 4.-5. 
Krumpáč 75 150 6. 
Celkem 607 1413 2.  

 

 

 
 

 
 

Ahoj, kluci! 
Říjen je již za námi, ale než mu v letošním roce zamáváme naposled, pojďme si ještě krátce zrekapitulovat, 
co se v tomto skvělém měsíci odehrálo. Krom našich pravidelných a zábavných schůzek jsme prožili řadu 
zajímavých výprav! Hned z kraje měsíce jsme začali VIP akcí, jež byla první v letošním skautském roce – 
jistě si vzpomínáte na ten úžasný nával adrenalinu, když jsme překonávali nejrůznější nástrahy a překážky 
v lanovém centru, kde jsme tuto VIP akci strávili. Také jste se v minulém měsíci stali na okamžik trosečníky 
a vyzkoušeli si, jak dobří jste na pustém ostrově, kde se musíte spolehnout na své kamarády a překonat 
nejrůznější překážky, jež otestovaly vaši schopnost přežít. A samozřejmě nesmíme opomenout dokonalý 
závěr tohoto měsíce – podzimní vícedenní výpravu, kterou jsme prožili v klubovně Karla Šimka v Hradci 
Králové, kde jsme pomohli nejrůznějším animovaným postavičkám vrátit se zpět na jejich místo. 

Nyní však už dejme říjnu sbohem a přesuňme se k listopadu, jež v korunách stromů hraje nejrůznějšími 
podzimními barvami. Hned na úvod vás bude čekat výprava, kde dostanete jedinečnou příležitost spasit své 
duše před věčným zatracením! Na ní rozhodně nesmíte chybět! Tato výprava však není zdaleka jedinou 
akcí, které vás v listopadu čekají. Byla by ale škoda, kdybych vám již nyní prozradil jejich cíle. Proto vám 
nebudu kazit překvapení a raději vás nechám v napětí. O to lépe však můžete hádat, co úžasného v tomto 
podzimním měsíci nejspíše prožijete. Doufám, že se uvidíme na všech listopadových akcích! Mějte se krásně 
a budu se na vás těšit v dalším vydání vašeho oblíbeného časopisu! Váš Hlásínek 
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Říjen se nesl ve znamení čísla 100… 
 

…oslavili jsme 100 let od 
založení Československa,  

…a mnohým z vás se v bodování 
povedlo překonat hranici  

100 Mustangů! 

Rozpis akcí na listopad 
 

7. 11. 2018   - Dnešní družinovka 
10. 11. 2018 - Výprava 
14. 11. 2018 
21. 11. 2018 

- 
- 

Schůzka 
Schůzka 

24. 11. 2018 - Výprava 
28. 11. 2018 - Schůzka         
1. 12. 2018 - VIP akce 
5. 12. 2018 - Družinovka + Hlásínek 

Šípek 

Na zadní straně 
tohoto Hlásínku 

naleznete 
zajímavý článek, 

ve kterém se 
dozvíte, jakou 
důležitou roli 

sehrál skauting 
v době vzniku 

Československa!   

V říjnu bychom si však měli 
připomenout ještě jednu 

významnou událost…  
 

...jeden z vás dosáhl  
na první místo za říjnové  

i celkové bodování! 

Tímto borcem je: 


