
 

 
 

 

 Nejlepší akcí v našem skautském roce je bezesporu 
letní tábor, jehož termín máte jistě už zaznamenaný 
ve vašich kalendářích. A pokud ne, určitě to 
napravte – byla by totiž škoda, kdybyste se této 
skvělé akce nemohli zúčastnit. Takže, termín 
letního tábora 27. oddílu je 30. 6. – 20. 7. 2018. 

 Již tuto sobotu 10. 3. se zúčastníme velkolepé 
městské hry v ulicích Liberce. Na této výpravě 
budeme mít proto skvělou příležitost se více 
seznámit s členy střediska Ještěd, kteří si s námi 
tuto hru zahrají. Věříme, že se nás v sobotu sejde 
co nejvíce a společně si užijeme parádní akci. 

 V minulém čísle Hlásínku jsme vás informovali o 
výpravě během velikonočních prázdnin, kterou již 
tradičně naše středisko pořádá. Sejdeme se na ní 
rovněž s vlčaty a také s kluky z 26. a s holkami z 
28. oddílu. V letošním roce se vydáme do objektu 
bývalé sokolovny v obci Jirkov u Železného Brodu. 
Termín této střediskové výpravy je stanoven na  
29. 3. - 1. 4. 2018.  Všechny vás tímto srdečně 
zveme! Budete mít možnost se seznámit se členy 
našich dalších oddílů, užít si suprový společný 
program a vykoledovat si pořádnou výslužku! 

Zadání březnové soutěže 
 

Březen = do kroniky vlezem!? 
 

Originální znění tohoto českého přísloví sice říká  
„za kamna vlezem“, nicméně tato aktualizovaná verze 
naprosto přesně vystihuje zaměření březnové soutěže! 
Ta totiž otestuje především vaši paměť a schopnost 
hledat v naší internetové kronice. Abych vás již dlouho 
nenapínal, pojďme si říci, co přesně vás v březnu čeká!  
 

Jistě jste si všimli šesti fotografií, které se nachází ve 
spodní části této strany Hlásínku. Jedná se o fotografie 
z různých akcí, které jsme pořádali od září 2017 do 
února 2018. Vaším úkolem bude zjistit, z jaké akce 
daná fotografie pochází a také v jakém termínu se 
tato akce konala.  
 

Své odpovědi odevzdávejte napsané na papírku 
komukoliv z vedoucích nebo formou emailu, který 
zašlete na tuto adresu: Vojtech.Dlask@seznam.cz 
 

Fotografii stačí popsat velmi jednoduše – např. takto: 
1 – Výprava do bazénu – 21. 10. 2017 

 

Jednička znamená číslo fotografie, následuje název akce  
a posledním údajem je termín, ve kterém akce proběhla.  
Termín uzávěrky soutěže je čtvrtek 29. 3. 2018 

A aby vaše motivace byla ještě větší, vyhlašujeme,  
že za každou správně zařazenou fotografii získáte  

5 Mustangů!   
Dohromady si můžete v březnu vydělat až 30 Mustangů! 

To za to to přece stojí, ne? Tak honem do toho! 
Jako nápovědu použijte kroniku na našich oddílových 

stránkách www.27skauti.cz/kronika 

Zpozorněte! Výhodná nabídka! 
Radim nám do redakce zaslal svůj zdařilý příspěvek 
do Hlásínku, čímž spojil příjemné s užitečným – 
získal za něj nejen důležitý podpis do stezky, ale 
rovnou i možnost inzerovat svou zajímavou nabídku.  
Tak pokud byste měli zájem, určitě Radima oslovte a 
domluvte se! My mu za tento počin rádi podepíšeme 
příslušný úkol do stezky! 

A co vy ostatní, nepřidáte se také mezi ty, kteří 
se mohou tímto podpisem pyšnit?  

Moc se těším na 
vaše tipy!  

Váš Hlásínek 


