
 

Začátek školního roku je ideální na nabírání nováčků. Pokud znáš někoho, kdo
mít o oddíl zájem (třeba nějaký spolužák), uděláš nejlíp, když ho přivedeš na schůzk
podívá, jak to tu vypadá. Nabíráme kluky tak od třetí do páté třídy.  

A navíc za každého nováčka, kterého přivedeš, dostaneš nějaký ten Mustang jako 

AAddrreessyy  aa  tteelleeffoonnyy  nnaa  vveeddeenníí  
  
ZZIIPP      Vaňurova 465/20, 460 0
  605 701 503 
 
KKRRAABB  Domky 78, 460 10 Libere
  723 815 999 
 
KKIIMM   Pazderkova 867, 460 06 
  608 533 908  

Ehoj! 
Nechci neobratně napsat, že jsou prázdniny v kýblu a že nás čeká deset měsíců dřiny 
protože sám nemám rád, když se to někde píše. Takže to vynechám. A nebo to zformul
měsíc nudy je pryč a přichází deset měsíců fantastické zábavy s oddílem! :) To zní líp, co... 
  
První oddílovou akcí bude schůzka ve středu druhého školního týdne. Už předtím se ale,
uvidíme na okresní akci s názvem S lunaparkem celým světem, která nás má za úkol u
veřejnosti, případně přilákat nějaké posily do našich řad (tedy nováčky). O celé akci se ješt
na druhé straně. Oslavou nového roku oddílové činnosti bude jako obvykle výstup na nejv
Jizerských hor – na Smrk.  
 
Tak si užijte začátek školy :-P a brzy ahoj!      Hlásínek 

Družiny jste si 
rozdělili sami na 
táboře pomocí 
 lístečků, na 
 které jste psali 
s kým byste chtěli 
či nechtěli být 
v družině. 
Doufáme, že to 
bylo poslední 
velké přesouvání 
lidí z družiny do 
družiny, že začnou 
pořádně fungovat 
a příští rok 
pojedou dál ve 

 složení. 

http://27.skauti.cz 
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Vyšel dne: 1.9.2006 
1 Liberec 3 

c 20 

Liberec 6 

ve škole, 
uji jinak: 

 doufám, 
kázat na 
ě dočtete 
yšší horu 
 
 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  zzáářříí    
 

7.9. - Radnice (viz druhá strana) 
9.-10.9. - S lunaparkem celým světem 

13.9. - První schůzka! 
16.9. - Výprava na Smrk 
20.9. - Schůzka 
27.9. - Družinovka (rádci) 

29.9.-1.10. - Vícedenní výprava do přírody 
4.10. - Schůzka a další Hlásínek 

stejném
MMllooccii 
Klíšták 
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Luck 

Pompo 

Marek 

Chip 
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Vítek 
 by mohl 
u, ať se 

prémii :)  


