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Ahoj, kluci!  

To nám to utíká, že jo? Ještě nedávno jsme společně šplhali na Smrk a najednou tam jdeme zase! A 

tábor jakoby trval místo tří týdnu jen tři dny… A přitom jaká to byla fuška dostat se z neznámého 

pralesa, jen se základním vybavením, domů! Trocha štěstíčka a hlavně dobrá parta kamarádů do 

nepohody, a hned se nám tento netradiční problém řešil snáze.  Jinými slovy – na takovou situaci 

jsme prostě a jednoduše podle našeho hesla „byli připraveni“!  
Prázdniny jsou za námi a můžeme se vrhnout na smršť nových a nečekaných zážitků! Školní skautský 

rok společně s ostatními oddíly střediska zahájíme dlouhou a strastiplnou cestou (hahaha, starý fór) 

na nejvyšší horu Jizerských hor – Smrk! Co si na tuto výpravu připravit a hlavně jak vyhrát první 

Mustang roku, se dozvíte na druhé straně Hlásínku. A pozor! Stezky s sebou!   

Měsíc září pak uzavřeme krásnou výpravou pod stany/bivaky, takže se můžete těšit i na pořádnou 
zálesačinu v podobě večerního sezení u ohně, vaření kolínek, rýže a dalších pochutin v kotlíku a 

neodolatelné usínání za zvuku šumícího lesa. Aspoň zase po letních prázdninách oprášíme krosnu a 

pořádně prošlápneme pohory!  

Je toho jednoduše spousta, na co se můžeme těšit. A věřte mi, stejně jako minulá léta to bude stát 

za to!  A zářím to teprve všechno jenom začíná…  

P. S. Taky nezapomeň, že každý rok se nám trošku zamíchají lidé v družinkách. Jsi tedy Mlok nebo 
Tučňák? To se dozvíš hned pod tímto úvodním článkem!  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  zzáářříí  
7.9.2013 - Výprava na Smrk 

11.9.2013 - Schůzka 

18.9.2013 - Schůzka 
21.9.2013 - Výprava – Zborovský závod 

25.9.2013 - Družinovka (Gepard+Levhart) 
27-29.9.2013 - Vícedenní výprava pod stany 

2.10.2013 - Schůzka s novým Hlásínkem 

   

 

TTuuččňňááccii 

Gepard 

Levhart 

Marek 

Vašek 

Grizzly 

Piškot 

Orel 

Tomáš 

Diablo 

 

MMllooccii 

Marvin 

Bizon 

Soptík 

Bart 

Jenda 

Shrek 

Smíšek 

Pepa 

Honey 

 

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 

!Soutěž! 
To by bylo, abychom na nový školní rok nevymysleli 

nějakou soutěž, která by nás motivovala k dobrým 

studijním výsledkům a píli! Berte tedy na vědomí, že 

ten z vás, kdo na 1. únorovou schůzku přinese výpis z 

pololetního vysvědčení a bude mít VYZNAMENÁNÍ, 

tomu od nás bude na ruku vyplaceno celých 100 
MUSTANGŮ, bude na schůzce veřejně pochválen a 

bude se moci pyšnit tím, že je velkým vzorem nás 

všech ostatních, kteří tak pěkných výsledků za půl 

roku nedosáhli.  

Tak hodně zdaru ve školních lavicích! 

 


