
 Kim & Péťa 
   

Rádi bychom všem s radostí oznámili, že 
Kim s Péťou si v sobotu 27. 5. 2017 řekli na 

krásných ještědských Pláních své ANO. 
 

Jedná se o významnou životní událost dvou 
skvělých lidí, které máme upřímně rádi.  

 

A proto je nyní na místě, abychom jim 
z celého srdce popřáli, aby jejich společná 
cesta životem směřovala ke splnění všech 

přání i cílů a byla lemována radostí, láskou, 
pohodou a vzájemným porozuměním.  

 

kluci z 27. oddílu skautů 

SS 

Tentokrát převážně táborový 

INFOSTÁNEK 
 

• Do nejlepší akce našeho „skautského roku“ již 
zbývá pouhý jeden měsíc! Jedná se o letní tábor na 
krásné louce u obce Vápno nedaleko Českého 
Dubu. Jeho přípravy jsou v plném proudu a my 
věříme, že se na něm sejdeme v co možná největším 
počtu. Termín tábora je: 1. – 21. 7. 2017.  

• Společně s tímto číslem Hlásínku se vám do rukou 
dostává i velmi důležitá příloha, která obsahuje 
konkrétní informace k našemu táboru, podrobnosti 
k pracovní četě a seznam doporučených věcí, které 
by vám na táboře neměly chybět. Věnujte, prosím, 
této části náležitou pozornost a nezapomeňte  
ji společně s Hlásínkem předat rodičům. 

• Najde-li se mezi vámi někdo, komu chybí jakákoliv 
věc na kroj nebo dokonce kroj samotný, nechť se 
neprodleně obrátí na některého z vedoucích 
během schůzky nebo výpravy. 

• Ve dnech 23. – 25. 6. 2017 proběhne vícedenní 
výprava nesoucí název Pracovní četa, během které 
se pokusíme co nejlépe připravit naše tábořiště na 
nadcházející tábor. Budeme velmi vděční za každou 
„pomocnou ruku“ jak z řad dětí, tak z řad rodičů, 
na které se s touto prosbou obracíme. Více 
informací obdržíte na zvláštním lístečku k pracovní 
četě. Za vaši ochotu a čas předem velice děkujeme!  

• Touto cestou žádáme rodiče o zvážení posílání 
balíků na tábor, jelikož je pro nás velmi obtížné 
dopravit je až na louku. Během tábora je zajištěna 
kvalitní a pestrá strava 5x denně. 

•  

Soutěž Globus - poděkování 
 

Našemu středisku se během uplynulého měsíce května 
naskytla skvělá příležitost k získání finančního příspěvku 
pro naši činnost. V rámci grantového programu „Lepší 
svět“, který organizuje supermarket Globus, jsme soutěžili 
až o 80 000,- Kč např. na nový stan tee-pee, konstrukci na 
táborovou pec, 2 dvoukolové vozíky, kterými na tábor 
dopravujeme jídlo nebo prostředky na pronájem naší 
klubovny. Po celý květen jste měli možnost pro náš projekt 
denně hlasovat a my bychom tímto  
chtěli poděkovat všem z vás, kteří  
nás svou aktivitou podpořili. Velice  
si toho vážíme a jsme přesvědčeni,  
že naše společné úsilí při hlasování 
přinese středisku úspěch!  

Velice děkujeme! 

Přihláška a platba za tábor 
Schůzka 7. 6. 2017 byla termínem pro odevzdání 
kompletní přihlášky na tábor. V případě, že jste 
přihlášku, či některou její část, nestihli nebo zapomněli 
donést, učiňte tak, prosím, co nejrychleji, a to 
nejpozději do schůzky 14. 6. 2017. 
 

Dále vám budeme velmi vděční, pokud bude platba za 
tábor provedena do poloviny června – hlavním důvodem 
jsou prostředky pro nutné předzásobení. Částku ve výši 
3 635,- Kč prosím uhraďte na náš transparentní účet 
FIO banky: 2900508650/2010. Variabilní symbol má 
každý člen uveden v přihlášce na tábor. Pokud budete 
potřebovat pro platbu za tábor vystavit fakturu, obraťte 
se prosím na Zipa se všemi potřebnými údaji. 

1. místo v okresním kole Svojsíkova závodu? 
Tento úspěch zaslouží pořádnou gratulaci! 

V polovině května se naši starší kluci zúčastnili okresního 
kola Svojsíkova závodu nedaleko Chrastavy, kam odjeli 
v pátek odpoledne i přes značnou nepřízeň počasí – však 
nás, skauty, jen tak něco nezlomí! A s tímto mottem 
dozajista vyráželi i v sobotu na startovní čáru, protože 
jejich celkový výkon je opravdu hoden obdivu. Nechali 
totiž za sebou všechny ostatní chlapecké oddíly a obsadili 
tak krásné první místo! Závěrečná fotografie naší vítězné 
družiny se zkrátka musela stát součástí tohoto čísla 
Hlásínku – takový úspěch je nutné vyzdvihnout! 

Nyní našim klukům držme palce v krajském kole, 
kterého se zúčastní již příští víkend v libereckých Lidových 
sadech. Věříme, že je opět uvidíme na stupních vítězů! 


