
 

 Hlásínek se s Vámi loučí pohledem na krásný podzimní západ slunce.. Nezapomeňte na za

 
3

10
13
17
24

26.-28
31
7

Tučňáci za září 
 Kája  7 
 Šíp  8 
 Kryton  38 
 Pompo  0 
 Holly  0 
 guliso  0 
 Celkem  53 

 
         Kdo je to? ☺      
 
 

BBooddoovváánníí  
 
Pravda je, že je to teprve začátek a ješ
zdaleka nic rozhodnuto. Mloci si ale v
100 Mustangový náskok, což není z
málo! Jestli to půjde takhle dál, 
můžete, Tučňáci, jít zahrabat na seve
Za zmínku také stojí, že vítěz bodování
má 100% docházku, zatímco někte
nulovou.   Tak s tím koukejte něco ud

Vítězem za září se stává… 
Mloci za září pořadí 

 Luck  66 1. 
 Luňák  30 3. 
 Chip  12 5. 
 Rak  0 10.-13.
 Matěj  9 6.-7. 
 Net  9 6.-7. 
 David  26 4. 
 Celkem  152 1. 

 

http://27.skauti.cz 
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Vyšel dne: 3.10.2007 
pořadí 
9. 
8. 
2. 

10.-13.
10.-13.
10.-13.

2. 

tě není 
ytvořili 
as tak 
tak se 
rní pól! 
 za září 
ří mají 
ělat!!! 
RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  řřííjjeenn    

.10. - Schůzka – ta dnešní 

.10. - Družinovka (podrádci) 

.10. - Výprava 

.10. - Schůzka 

.10. - Schůzka 

.10. - Podzimní výprava 

.10. - Družinovka (rádci) 

.11. - Schůzka a další Hlásínek 
Ahoj kluci! 
 
První školní měsíc už máte za sebou, tak doufám, že už jste se po prázdninách opět dobře zaběhli a 
dostáváte samé jedníčky. Nebojte, co nevidět jsou tu Vánoce a s nimi další prázdniny.. ☺ Náš oddíl 
se také pěkně rozeběhl, a proto se můžete těšit na spoustu dalších akcí, výprav a schůzek v měsíci 
říjnu (viz rozpis akcí na říjen). 
 
Někteří jste si jistě všimli, nebo jste alespoň slyšeli v minulém Hlásínku, že v Liberci proběhly 
oslavy na počest 100 let od založení skautingu. Toto číslo je tak jubilejní, že jsem Vám připravil 
krátkou reportáž o tom, co všechno se na počest tohoto výročí v Liberci událo. 
 
Poslední informaci této části Hlásínku převezmu z minulého čísla a ještě jednou ji zopakuji, neboť je 
velice důležitá. Vaše družinky čekají stále na nějaké posily, takže přiveďte své kamarády, ať se Vám 
lépe vyhrávají Mustangy!!! Mějte se famfárově… 
           Hlásínek 
dní stranu! 


