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www.27skauti.cz Vyšel dne: 29.8.2011 

Ahoj skautíci,  
po dvouměsíční pauze se vám do ruky dostává váš oblíbený časopis Hlásínek. Ačkoliv to zní neuvěřitelně, 
prázdniny jsou za námi a za pár dní se již vydáte do školy. Ale nesmutněte – před námi se totiž otevírá 
dalších 11 měsíců společných aktivit. No není to úžasná představa?  V červenci jsme společně absolvovali 
letní tábor oddílu, během kterého jsme úspěšně přistáli na Měsíci a užili si mnoho legrace. Kdo s námi 
nejel, nyní může jen závidět. V tomto čísle Hlásínku jsem si pro vás připravil mnoho zajímavých informací 
k organizaci nadcházejícího roku a měsíci září.  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. Rozdělení družin pro letošní rok naleznete na této straně. 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. O několik řádků níže jsou uvedeny emailové adresy a telefony na vedoucí oddílu, které by se vám 
mohly v budoucnu hodit. 
Užijte si naplno poslední dny prázdnin a v sobotu se na vás budu těšit na Smrku! 

Váš Hlásínek  

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  zzáářříí  
3.9.2011 - Výprava na Smrk 
7.9.2011 - Schůzka 
14.9.2011 - Schůzka 
17.9.2011 - Výprava 
21.9.2011 - Schůzka 
24.9.2011 - Výprava-dobrovolná-branný závod 
1.10.2011 - Výprava 

 

TTuuččňňááccii 
Net 

Gepard 

Banán 

Levhart 

Kuba 

Marek 

Radim 

Roland 

Michal 

Ondra 

Kuba 

MMllooccii 
Blesk 

Marvin 

Marián 

Soptík 

Tornádo 

Kuba 2 

Vojta 

Bart 

Vašek 

Bizon 

Čopr 

Poletuška 

 

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 

 

 

I letos budeme vaše výkony ohodnocovat 
Mustangy a již dopředu říkáme, že se vám 
letos budou hodit mnohem více než loni. Proto 
buďte v oddíle co nejvíce aktivní, abyste si 
vydělali co nejvíce. Mimo samotné docházky 
do oddílu si můžete vysloužit nemalé částky 
Mustangů např. za zápis do kroniky nebo 
přivedení kamaráda do oddílu. Přeji vám všem 
mnoho úspěchů! 


