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Vyšel dne: 29.8.2005 
 

Ahoj lidi, 
Vítám Vás u prvního čísla Hlásínku v tomto školním roce. Ano, slyšíte dobře – prázdniny nám utekly 
jako voda a nás čeká dalších 10 měsíců školy.  Náš oddíl zaznamenal změny v řadách vedení, roverů i 
bobanů. Nové sestavení družinek si můžete přečíst o kousek níž. Řady roverstva byly po táboře 
posíleny o dva nové členy, kterými není nikdo jiný než Dale a Honza. Tímto je u roverstva vítáme a 
doufáme, že se do vedení oddílu pustí minimálně s takovým nasazením jako my. Tímto bychom také 
chtěli přivítat v našem oddíle nováčky. Klubovna je stále v Hanychově na adrese Zemědělská 17/302, 
Liberec 7, 460 07. Jelikož v minulém měsíci nebylo co bodovat ☺, začneme rovnou rozpisem akcí. 
 

 
  3. 9. - Výprava na Smrk – podrobnosti v tomto Hlásínku 
7. 9. - Schůzka 

10. 9. - Hledá se rekordman filmového světa (podrobnosti níže) 
14. 9. - Schůzka 
17. 9. - Výprava 
21. 9. - Schůzka – družinová [budou ji mít Roxtidy a Cvrček] 
28. 9. - Schůzka 

30.9-2.10 - Vícedenní výprava 
5. 10. - Schůzka – vyjde na ní nový Hlásínek 

 
 Schůzky se budou konat jako každý rok vždy ve středu od 1700 do 1830 v naší klubovně 

v Hanychově. 
 Dne 10.9. se v prostorách naší klubovny v Hanychově uskuteční akce „Hledá se rekordman 

filmového světa“. Bude to podobná akce jako loňské „Babí léto“. V klubovně bude připraven 
program pro děti i rodiče, kteří se k nám přijdou podívat. Vaše účast na této akci je vítaná a 
kdyby jste věděli o nějakém kamarádovi, kterého by to mohlo zajímat, tak ho můžete vzít 
s sebou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Vedoucí oddílu:      
Kim – Jiří Mareš, Pazderkova 867, Lbc 6, 460 06  

telefon: 485 132 057 mobil: 608 533 908 
Další vedoucí:  

Zip - Ondřej Petrovský, Vaňurova 465/20, Lbc 3, 460 01  
telefon: 485 103 243, mobil: 605 701 503 

 

Družiny pro rok 
2005/2006 

Tučňáci Mloci 
Roxtidy Cvrček 
Klíšťák Šíp 
Beebob Opic 
Luck Rak 
Pompo Luňák 
Marek Kája 
Kryštof  

 

První zářijovou sobotu proběhne jako obvykle dnes již tradiční výprava na nejvyšší horu 
české strany Jizerských hor. Sraz bude v sobotu 3.9.2005 v 715 na nádraží ČD a návrat 
bude  mezi   1800 - 1900 do Lidových sadů. S sebou si vezměte 50Kč, jídlo a pití na celý 

den, teplé oblečení (doporučuji i rukavice a čepici, neboť na Smrku je zima), dobré boty, 
pláštěnku, KPZ, uzlák, papír, tužku, šátek, nůž a stezky. 

Nebude chybět ani soutěž o první Mustang roku. Vaším 
úkolem bude přinést na tuto výpravu co nejhlučnější věc. 

Ahoj


