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www.27skauti.cz Vyšel dne: 28.8.2015 

Ahoj kluci,  

skoro se mi tomu nechce věřit, ale prázdniny jsou téměř 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? 
Věřím tomu, že všichni z vás zvolali, že ANO! Počínaje zářím se pro vás otevírají dveře našeho „skautského 
světa“, ve kterém zažijete mnoho legrace, lecčemu se přiučíte, poznáte mnoho nových kamarádů a mnoho 
dalšího. První akcí, kterou již tradičně zahajujeme naší oddílovou činnost, je výprava na nejvyšší horu 
Jizerských hor – Smrk. Více informací o této akci se dozvíte na zadní straně Hlásínku. Jistě vás potěšíme i 
tím, že září je doslova „přeplněné“ akcemi s oddílem – máme v plánu VIP akci, víkendovou vícedeňku pod 
stany nebo bivaky, družinovou schůzku i klasickou výpravu. A věřte mi, že toto je pouze začátek!  

Mějte se hezky a v sobotu 5.9.2015 se na vás budu těšit na Smrku! Hlásínek 

 

Rozpis akcí na září 
5.9.2015 - Výprava na Smrk 
9.9.2015 - Schůzka - zahajovací 

12.9.2015 - Výprava 
16.9.2015 - Schůzka 
19.9.2015 - VIP akce 
23.9.2015  - Družinovka - dělená 

25.-27.9.2015 - Vícedeňka pod stany/bivaky 
30.9.2015 
7.10.2015 

- Schůzka 
Schůzka s novým Hlásínkem 
 

TTuuččňňááccii 
Mára 

Grizzly 

Krtek 

Kaktus 

Svišť 

Šmuel 

Vlk 

Vašek 

Martin 

Ondra 

Loutka 

 

MMllooccii 
Jenda 

Bizon 

Piškot 

Orel 

Honey 

Smíšek 

Beny 

Tomáš 

Samsung 

Kuba 

Lukáš 

 

Kontakty na vedení 
 

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

Klíšťák 
 

� Vojtech.Dlask@seznam.cz 
� 737 456 515 
 

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? 

Věnujte, prosím, pozornost letošnímu složení družin, 
které se od toho loňského liší pouze minimálně. Hlavní 
změna proběhla na pozicích rádců a podrádců. 
Z Martvina, Geparda a Soptíka, se totiž po táboře stali 
rověři. Novými rádci se pro tento rok stávají Mára 
s Jendou. Jejich oporami na funkci podrádce budou 
Grizzly a Bizon. Naše družiny se tento rok však ještě 
více rozrostou a to 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! ☺ 


