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www.27skauti.cz Vyšel dne: 25.8.2010 

Zdravím vás skautíci,  
po letní pauze se opět dostává ke slovu váš oblíbený Hlásínek. Doufám, že jste si všichni užili prázdniny 
naplno a že se všem líbil letní tábor s oddílem. Ti, kteří nejeli, o mnoho přišli! Nerad to říkám, ale první den 
školy se nezadržitelně blíží, ale na druhou stranu nás čeká dalších skvělých 11 měsíců společných aktivit 
s oddílem!!! To zní o něco lépe, že?  Naši oddílovou činnost začneme jako každý rok, a to již tradiční 
výpravou přes nejvyšší horu Jizerských hor – Smrk. Více informací o této výpravě se dozvíte na zadní 
straně Hlásínku. Náš oddíl zaznamenal změny v řadách vedení, roverů i bobanů. Za zmínku určitě stojí, že 
řady roverů byly posíleny o nového člena – Chipa. Změnilo se také složení družin. To, jak letos budete 
rozděleni v družinách, naleznete níže. Klubovna je stále v Hanychově na adrese Zemědělská 18a/302, 
Liberec 7, 460 07 a schůzky se budou opět konat každou středu od 17:00 do 18:30.  
Užijte si ještě co nejlépe ty poslední dny prázdnin a již teď se na vás těším na některé z našich akcí!!! 
           Váš Hlásínek 

  

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  zzáářříí  
5.9.2010 - Náborová akce 
8.9.2010 - Schůzka 
11.9.2010 - Výprava na Smrk 
15.9.2010 - Schůzka 
18.9.2010 - Výprava i pro rodiče 
22.9.2010 - Schůzka 
29.9.2010 - Schůzka 
02.10.2010 - Výprava 
6.10.2010 - Družinovka(Net+Blesk) + Hlásínek 
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Net 

Gepard 

Banán 

Levhart 

Marek 

Kuba 

 

MMMMMMMMlllllllloooooooocccccccciiiiiiii    
Blesk 

Marvin 

Marián 

Soptík 

Tornádo 

Vojta 
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Kontakty na vedení 
 

Zip 
� ondrej.petrovsky@email.cz 
� 605 701 503 
 

Kim 
� kim.jiri.mares@seznam.cz 
�608 533 908 
 

Klíšťák 
 

� Vojtech.Dlask@seznam.cz 
� 728 299 301 

Bobr 
 

� kuchyyy@seznam.cz 
� 737 627 026 

Na začátku každého roku pořádáme velkou náborovou 
akci, která má za svůj cíl nalákat co nejvíce nových členů do 
našeho oddílu. Letos na téma Knihy Džunglí. 
 

Tímto bychom vás a vaše rodiče chtěli pozvat na letošní 
náborovou akci, která se bude konat v neděli 5.9.2010 od 
10h (kdo by nám s akcí chtěl pomoci, nechť dorazí již v 
8:00) u naší klubovny v Hanychově. Vezměte si sebou 
oddílové tričko a dobrou náladu. Předpokládaný konec 
akce je v 16h. Přijít a odejít můžete i v průběhu akce. 
 

Neváhejte a přiveďte i své kamarády, kteří by se mohli 
stát novými členy našeho oddílu. Nabíráme kluky ze 3. -
 5. tříd - po dohodě i starší. Budeme rádi, když jim 
alespoň rozdáte letáčky, které všem přišly spolu s 
Hlásínkem. 
Poproste i rodiče, aby se zeptali v práci svých kolegů, zda 
nemají kluky, kteří by mohli rozšířit řady našeho oddílu. 
  

Úklid v klubovně 
Před každou náborovou akcí musíme v klubovně 
udělat pořádek. Proto v sobotu 4.9.2010 proběhne 
od 10:00 úklid klubony. Bylo by fajn,  kdyby se nás 
na této akci sešlo co nejvíce, aby nám šla práce 
pěkně od ruky. Zváni jsou i vaši rodiče, kteří by 
byli ochotní přiložit ruku k dílu. Konec akce bude 
záležet na naší rychlosti… 


