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www.27skauti.cz Vyšel dne: 24.8.2012 

Ahoj skautíci, 
skoro se mi tomu nechce věřit, ale prázdniny jsou skoro fuč! Na jedné straně to znamená ranní 
vstávání, dobíhání autobusů a nepohodlné sezení v lavicích, ale na druhé straně je před námi celých 
11 měsíců společné oddílové činnosti s krásným zakončením v podobě tábora. No, není to skvělé? 
V našem oddíle se přes prázdniny také mnoho událo – např. Banána jsme přivítali mezi rovery a 
přijali jsme hned několik nováčků od vlčat. V tomto čísle Hlásínku jsem si pro vás připravil mnoho 
zajímavých informací k organizaci nadcházejícího roku a měsíce září. Oddílovou činnost letos 
začneme středeční schůzkou a hned v sobotu spolu vyrazíme na 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 zbytek prázdnin, dávejte na sebe pozor a těším se na vás!
Váš Hlásínek

RRoozzppiiss aakkccíí nnaa zzáářříí
5.9.2012 - První schůzka
8.9.2012 - Výprava na Smrk

12.9.2012 - Schůzka
19.9.2012 - Schůzka
22.9.2012 - Výprava s rodiči
26.9.2012 - Družinovka (Net + Gepard)

28-30.9.2019 - Vícedenní výprava pod stany
3.10.2012 - Schůzka s novým Hlásínkem
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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

Beebob

 josef.kovacic.cz@gmail.com
 773 979 233

Rozdělení družin

Rozdělení družin prozatím není konečné. 
Během září budou naše řady posíleny o 
mnoho nových členů, které následně časem 
přiřadíme do některé z družin. V září si určitě 
všichni udělejte čas na víkendovou výpravu 
pod stany, která bude opravdu stát za to! 
Máte mé slovo!  A pokud budete chtít, 
zkuste přemluvit rodiče, aby se s námi vydali 
22.9 na společnou výpravu. Čím více nás 
bude, tím více srandy si užijeme. 
Doufám, že se s vámi všemi uvidím na všech 
zářijových akcích! 

Ahoj!




