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www.27skauti.cz Vyšel dne: 26.8.2014 

Ahoj kluci,  
dva měsíce báječných prázdnin se nezadržitelně chýlí ke konci – je to skoro až k nevíře, jak rychle utekly! 
Jakoby to bylo včera, kdy jsme v krásném údolí Zábrdky stanovali v indiánských tee-pee, užívali si 
sluníčka, zajímavého programu a hráli nespočet her s partou fajn kamarádů… 
Asi každý si teď myslí, že ještě měsíc prázdnin navíc by byl fajn, ale tím bychom i oddálili start naší oddílové 
činnosti a to by přece byla škoda, ne? Za týden sice znovu usednete do školních lavic, ale hned po prvním 
týdnu se můžete těšit na již tradiční výpravu přes horu Smrk (nejvyšší hora Jizerských hor), kterou 
každoročně začínáme náš „skautský rok“. A aby se vaše nálada ještě více zlepšila, v září jsme pro vás 
připravili hned několik dalších suprových akcí! Týden po „Smrku“ spolu vyrazíme na další jednodenní 
výpravu a na konci září si zabalíme batohy a vyrazíme spolu strávit hezký víkend do přírody. Já nevím jak 
vy, ale já se už moc těším! Není nad to se po prázdninách opět setkat se všemi kamarády a těšit se na 
dalších 11 společně strávených měsíců! Věříme, že se již nyní budete do školy spíše těšit a počítat dny do již 
zmíněné první výpravy v tomto roce, o které se více dočtete na zadní straně Hlásínku. Mějte se suprově!  

Váš Hlásínek 

Rozpis akcí na září 
6.9.2014 - Výprava na Smrk 

10.9.2014 - Schůzka 
13.9.2014 - Výprava 
17.9.2014 - Schůzka 
24.9.2014 - Družinovka (Marvin + Soptík) 

26-28.9.2014 - Vícedenní výprava pod stany 
1.10.2014 - Schůzka a nový Hlásínek ☺ 

   

 

TTuuččňňááccii 
Gepard 

Soptík 

Marek 

Grizzly 

Jenda 

Smíšek 

Orel 

Bart 

Kaktus 

Shrek 

Loutka 

Foxík 

Svišť 

Šmuel 

Prokop 

 

MMllooccii 
Marvin 

Bizon 

Levhart 

Krtek 

Piškot 

Majkl 

Honey 

Tomáš 

Beny 

Vašek 

Ondra 3 

Sebi 

Kuba 

 

Kontakty na vedení 
 

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

Klíšťák 
 

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

Beebob 
 

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

Adresa klubovny 
 

Zemědělská 302/18A,  
460 08 Liberec 8 

 

Veškeré další informace naleznete 
na našich webových stránkách 

www.27skauti.cz 

Jste zvědaví, jak budou letos vypadat… 

ODDÍLOVÉ DRUŽINY? 

Naše družiny se tento rok rozrostou o nové členy, kteří 
k nám přicházejí z vlčat. Všichni pevně věříme, že se 
jim bude u nás v oddíle líbit a brzy si zde najdou 
mnoho nových kamarádů. A pokud byste i vy ostatní 
měli ve svém okolí kamaráda, který by měl rovněž chuť, 

stát se členem našeho oddílu, neváhejte ho přivést! ☺ 


