
Adresy a telefony vedoucích 
 

Zip 
Jméno: Mgr. Ondřej Petrovký 
Tel.číslo: 605 701 503 
Email: ondrej.petrovsky@email.cz 
Adresa: Haškova 978/24 

  460 06  Liberec 6 
Kim 

Jméno: Bc. Jiří Mareš 
Tel.číslo: 608 533 908 
Email: kim.jiri.mares@seznam.cz 
Adresa: Pazderkova 867 
    460 06 Liberec 6 
 

 

Porce informací pro nováčky a jejich 
rodiče... 
• Dne 14.10.2009 v 19:00 proběhne v naší klubovně velmi 

důležitá schůzka pro rodiče. Zváni jsou především rodiče, 
jejichž děti jsou v oddíle prvním rokem. Ostatní jsou 
samozřejmě zváni také. Dovíte se především mnoho o 
fungování oddílu, pořádání vícedenních výprav, tábora atd. 
Dále bychom velmi uvítali jakékoliv nápady a podněty, jak 
naši činnost zlepšit.  

• I přes to, že se snažíme schůzky vždy včas ukončit, 
nevyhneme se občasnému nutnému prodloužení schůzky. Je 
to především z důvodu protažení informační části, kdy 
předáváme členům informace o nadcházejících akcích atd. 
Dalším důvodem bude jistě v následujících měsících plnění 
nováčkovské zkoušky, které probíhá především před koncem 
a po skončení schůzky. Chtěli bychom poprosit rodiče, aby 
byly v případě zdržení jejich syna trpěliví. Není opravdu 
nutné přijíždět před oficiálním koncem schůzky.  

• V našem oddíle je zavedená tzv.“Rodičovská emailová 
konference“, pomocí níž zasíláme všechny důležité informace 
týkající se chodu oddílu a pořádaných akcí na emailové 
adresy rodičů, kteří jsou do této konference přidáni. Pokud 
byste měli zájem o zařazení do konference, obraťte se prosím 
s emailovou adresou na Zipa.  
Zip – Ondřej Petrovský, tel: 605701503 
         email: ondrej.petrovsky@email.cz  

• Na našich internetových stránkách www.27skauti.cz je již 
k nahlédnutí kompletní seznam akcí do prosince tohoto 
roku. Na těchto stránkách se také dozvíte prakticky vše o 
našem oddíle, členech, organizaci, historii, Hlásínku atd. 

 
o  

!Vyhlašuje se soutěž na měsíc říjen! 
Je tu další  skvělá soutěž, která 

• otestuje vaši schopnost  hledat 

informace na internetu. 

• proklepne vaše matematické 

znalosti. 

• navodí rivalitu mezi soupeři. 

• vynese pěkný balík Mustangů. 

 
  
 
 

A o co, že to půjde? 
 
Navštivte v průběhu října naše internetové stránky www.27skauti.cz a klikněte si na sekci 
„Kronika“. Zde najdete záznamy o akcích, které jsme pořádali v minulých letech. Jsou 
většinou doplněny fotografiemi a textem, který popisuje průběh akce. Vaší úkolem bude 
spočítat všechny fotografie, které byly pořízené na akcích od začátku školního roku 2009 do  
výpravy 17.10.2009 včetně. Číslo, ke kterému se dopracujete je odpovědí na říjnovou soutěž!  
Doufáme, že se Vás zúčastní co nejvíce, jelikož je opravdu o co hrát a takto jednoduše 
vydělané Mustangy si přece nenecháte utéct, ne? Můžeme Vám už teď slíbit, že v listopadu 
Vás čeká ještě vypečenější soutěž        Ahoj!!! 
 

Družinové nástěnky 
Od října se budou každou poslední 
schůzku v měsíci hodnotit  družinové 
nástěnky. Domluvte se proto v družině 
na vzhledu nástěnky pro každý měsíc, 
kdo co přinese, obstará atd. Hodností 
se originalita, nápaditost, charakter 
informací a zda-li je nástěnka pro 
případného čtenáře zajímavá. Vaše 
snaha bude každý měsíc náležitě 
Mustangově odměněna...proto se 
snažte a již se těšíme na říjnové 
podoby obou družinových nástěnek! 

Nějaké ty termíny... 
 

Soutěž odevzdáte na schůzce 
 

 21.10.2009. 
 

Odpověď napište na papír, ať už 

v ruce nebo na počítači, ale hlavě 

čitelně. Odevzdávaný papír také 

nezapomeňte podepsat!  


