
 
 

Tučňáci Září Celkem Pořadí Postup 
Leochod 73 73 5.  
Kuba 85 85 1.  
Medvěd 71 71 7.  
Hobit 38 38 16. – 17.  
Krumpáč 24 24 27. – 28.  
Béďa 39 39 15.  
David 74 74 4.  
Šavlozub 40 40 14.  
Oliver 68 68 8. – 9.  
Panter 30 30 23.  
Kiri 38 38 16. – 17.  
Matěj 7 7 32.  
Mauí 25 25 26.  
Honza 72 72 6.  
Domča 60 60 12.  
Mamut 42 42 13.  
Tom 31 31 21. – 22.  
Celkem 817 817 1.  

Mloci Září Celkem Pořadí Postup 
Dave 77 77 2.  
Echo 28 28 24.  
Soudek 24 24 27. – 28.  
Myšpulín 0 0 33.  
Kelt 16 16 29.  
Žabák 13 13 30. – 31.  
Emet 68 68 8. – 9.  
Hraboš 62 62 11.  
Rigi 34 34 19. – 20.  
Myšák 31 31 21. – 22.  
Chipsík 34 34 19. – 20.  
Štófa 27 27 25.  
Kryštof 75 75 3.  
Plamínek 13 13 30. – 31.  
Mauí 64 64 10.  
Bambule 37 37 18.  
Celkem 603 603 2.  
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         Bodovací tabulky 

Je tu říjen a spolu s ním i naše běžné bodovací 
tabulky, které nám pomáhají sledovat, jak si 
kdo vedete v bodování. Tentokrát tu máme jen 
zelené šipky, jelikož teprve začínáme, ale od 
příštího čísla se už vrátí i ty červené a spolu 
s nimi i modré hvězdičky, ale o tom si 
řekneme více v příštím díle. 

Vyšel dne: 6. 10. 2021 

Rozpis akcí na říjen 
6. 10. 2021 - Dnešní schůzka 
9. 10. 2021 - VIP výprava 

13. 10. 2021 
16. 10. 2021 

- 
- 

Schůzka 
Rádcovská výprava 

20. 10. 2021 - Družinovka 
27. - 31. 10. 2021 

3. 11. 2021 
- 
- 

Podzimní výprava 
Schůzka + nový Hlásínek 

 

Vítěz bodování 
Poslední nedílnou součástí přední strany 
každého čísla je vyhlášení vítěze měsíčního 
bodování! No a tento měsíc si nejlépe vedl a 
gratulaci si zaslouží: 
 
 
 
 
 
 
Blahopřejeme k super výkonu. No a vy ostatní 
nemusíte zoufat, další měsíc je před námi a v 
něm ještě není nic dáno, tak s chutí do toho a 
příští výherce může být tvůj.  

Ahoj kluci! 
Minulý týden jsme na kalendáři otočili další stránku. Je to vlastně stejné, jako když se dočtete na novou 
stránku napínavé knihy – víte, že příběh, který právě dočítáte na jedné straně, bude pokračovat i na straně 
další. Jsem si jistý, že přesně takový pocit máme všichni, kteří chodíme do 27. oddílu skautů – víme, že 
otočením listu kalendáře oddílové akce nekončí a s novým měsícem nás čekají akce další! Tím měsícem, který 
nyní mizí pod předchozími stránkami kalendáře, je září – měsíc, během kterého jsme zažili tradiční zahajovací 
výpravu přes horu Smrk, na které jste si zasoutěžili o 1. Mustang roku. Dále jsme během klasické jednodenní 
výpravy navštívili krajinu v okolí Tanvaldského Špičáku. Závěr září se nesl v duchu pravého babího léta – 
s batohy na zádech jsme v pátek vyjeli vstříc prosluněnému víkendu do lesů v okolí Hrádku nad Nisou. Ukryti 
pod plachtami stanů a zahřátí žárem ohně jsme zde strávili tři dny jako praví táborníci! Nyní je však načase 
zabodnout pero do kalendáře a vyznačit si všechny říjnové akce, které vám oddíl v tomto měsíci nabízí. A že 
jich není vůbec málo! Stačí se podívat o několik řádků níže a sami uvidíte, že říjen opravdu není žádný troškař! 
Hned na začátku měsíce nás čeká VIP akce, na které vždy zažijete něco netradičního. O 14 dní později se 
můžete těšit na jednodenní výpravu, kterou pro vás budou kompletně připravovat rádci a podrádci. Říjen 
zakončíme pětidenní výpravou o Podzimních prázdninách, o níž se více dočtete na zadní straně!  
Mějte se krásně a těším se zase příště! Váš Hlásínek 
 

Kuba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konečně je to tady! Je před námi první VIP 
výprava tohoto školního roku! Jako vždy 
se máte na co těšit, takže nezapomeňte 
9. 10. dorazit na sraz! 

 Na konci měsíce nás čekají podzimní 
prázdniny. Proběhnou od 27. do 31. 10. 
Pokud se o nich chceš dozvědět více, přečti 
si článek, jenž najdeš vpravo. 

 

Již za tři týdny nás čeká skvělá vícedenní 
výprava během Podzimních prázdnin. 
Strávíme ji v luxusním zázemí skautské 
základny v Nové Pace. Připraven pro vás bude 
zajímavý program, ten vás zavede na místní 
hřiště, do ulic města, do okolní přírody, ale i 
do chaty samotné, která je pro akci tohoto 
typu jako stvořená. Podzimní výprava má 
zkrátka svou neopakovatelnou atmosféru, 
kterou musíte zažít. Její kouzlo tkví zejména 
v tom, že spolu strávíme pět dní, což z této 
akce (hned po Jarní výpravě) dělá druhou 
nejdelší výpravu v celém skautském roce. 
Během tohoto času je tedy dostatečný prostor 
nejen pro program a zábavu, ale také třeba na 
plnění stezek či přijímacích a nováčkovských 
zkoušek. Na Podzimní výpravu se také 
pravidelně sjíždí roveři a vedoucí, s nimiž se 
během roku běžně nepotkáte. Podzimní 
výprava, nebo také zkráceně „Podzimky“, jsou 
zkrátka akcí, kterou si určitě nenechte ujít! 
 

Níže můžete vidět kresbu klubovny, kam 
se podíváme během podzimních prázdnin. 

Matematika, noční můra, nebo krásná věc? (soutěž) 

Ahoj kluci, jak možná někteří z vás víte, tak jsem letos začal studovat na vysoké škole. Sice mi 
vybírání chvíli trvalo, ale nakonec jsem se rozhodl studovat Matfyz, jelikož mám už od malička 
rád matematiku a fyziku. Přijde mi ale, že spousta lidí moje zalíbení v matematice moc nechápe, 
jelikož ji většina lidí vnímá jako něco složitého. Dost často to bývá způsobeno tím, že si lidé pod 
pojmem matematika představí jen počítání, ale to není zdaleka všechno. Třeba pro mě slovo 
matematika znamená způsob myšlení založený na kladení otázky: „Proč?“ Většina zajímavých 
věcí je trochu složitých na popis, ale některé krásné paradoxy a hříčky, jsou i jednoduché a pár 
z nich poměrně hezkou formou zpracoval Pixelorez na svůj Youtube kanál v sérii videí P2, tak 
se můžete podívat (doporučuji např. toto video https://youtu.be/wVoUzTdqW_8). No a 
abychom měli i tématickou soutěž, bude vaším úkolem napsat do Knihy návštěv na našem 
webu www.27skauti.cz, jaké je vaše oblíbené číslo a případně proč. Vyhrát můžete 15 
Mustangů.               Krťa 

 Říjen očividně můžeme 
nazvat měsícem speciálních 
výprav, jelikož nás krom 
dvou výše zmíněných, čeká 
ještě třetí speciální výprava, 
kterou si pro vás připravili 
vaši rádci a podrádci! 
Rozhodně se máte na co 
těšit, tak neváhejte a 
nenechte si 16. 10. tuhle 
super akci ujít. 
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