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Zdravím všechny skauty!!  
Člověk by tomu snad ani nechtěl věřit, ale je to tak. Prázdniny utekly jako voda a my zase 
budeme muset usednout zpět do školních lavic a přetrpět v nich dalších bezútěšných 10 
měsíců, než se zase budeme moci společně vydat na tábor…  Ale abychom vám to čekání 
alespoň trošičku zpříjemnili, tak jsme pro vás připravili během školního roku nabitý program 
plný nezapomenutelného skautského dobrodružství, kterého se doufáme co nejvíce z vás 
zúčastní. V nejbližších termínech se konkrétně jedná o náborovou akci u klubovny a to s datem 
5.9. a dále pak o tradiční výpravu na Smrk s datem 12.9. Takže doufám, že vás tam všechny 
uvidím  

Váš Hlásínek  
 
 
  
 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  zzáářříí  
5.9.2009 - Náborová akce 
9.9.2009 - Schůzka 

12.9.2009 - Výprava na Smrk 
16.9.2009 - Schůzka 
19.9.2009 - Výprava 
23.9.2009 - Schůzka 
30.9.2009 - Schůzka 
3.10.2009 - Výprava 
7.10.2009 - Schůzka s novým Hlásínkem 

 

Náborovka 2009 
Rádi bychom vás opět pozvali 
na náborovou akci (info viz 
letáček vlevo) a zároveň vás 
také chceme poprosit o pomoc 
při realizaci. S sebou si stačí 
vzít oddílové tričko a dorazit 
už v 8:30. Pokud máte 
nějakého kamaráda, který by 
měl zájem se k nám přidat, 
neváhejte ho přivést (v těch 
10:00). Totéž platí i pro 
rodiče, sourozence atd. 
Těšíme se na vás!!! 
 
 
 

 

Družinky na tento rok 
Tučňáci: Net (R), Blesk (PR), Kuba, 

Gepard, Levhart, Rychlík, Pompo 
Mloci: Chip (R), Marvin (PR), Filip, Soptík, 

David, Tornádo, Matěj 
Upozornění: Složení družin nemusí být takto 
konečné, potřebujeme si ověřit fungování 
rádců a podrádců a družin celkově. 

Výprava na Smrk 
Zveme Vás na již tradiční výpravu přes nejvyšší horu Jizerských hor, kterou začíná rok společné oddílové činnosti. Čas 
návratu berte, prosím, pouze jako orientační. Je možné, že se třeba o půl hodinku zpozdíme. Vše záleží na rychlosti naší 
chůze   
 
Sraz:  sobotu 12.9.2009 v 8:10 na ČD 
Návrat: 12.9.2009 v 18 až 19 hodin do Lidových sadů, (Ti, kteří se nebudou cítit na celou tůru, pojedou vlakem z Bílého 
Potoka a do Liberce na ČD se vrátí v 16:22, dohoda proběhne na srazu za přítomnosti rodičů) 
S sebou: 50 Kč, teplé oblečení (na Smrku je většinou zima), obvyklé věci na výpravu. 
 
Vyhlašujeme soutěž o první Mustang roku!!! Vaším úkolem bude přinést co nejhezčí…. 
Fotku nebo obrázek z dovolené!!! 


