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Ahoj kluci, doufám, že si všichni naplno užíváte krásné a sluncem prozářené dny, které nám léto přináší.
Aby také ne, když jsou přece prázdniny! Je mi však jasné, že nyní z mnoha stran slýcháte spíše opak – že se
prázdniny pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Ano, pro většinu lidí to je poněkud méně příjemné sdělení.
Jenže pro nás, kluky z 27. oddílu skautů, tato zpráva znamená něco úplně odlišného! S koncem prázdnin
totiž opět zahajujeme naši oddílovou činnost a my jsme moc rádi, že vám i v letošním roce budeme moci
nabídnout mnoho různorodých a zajímavých akcí. Jsem přesvědčený, že nejen my, ale i vy se těšíte, až se
opět všichni shledáme a vydáme se spolu na nejrůznější místa, kde spolu vždy zažijeme něco zajímavého,
dobrodružného a netradičního. Třeba hned na první akci, kterou již tradičně zahajujeme náš „skautský rok“.
Jedná se o výpravu na Smrk, – nejvyšší bod české strany Jizerských hor – o které se více dočtete na zadní
straně tohoto Hlásínku. Hned další týden v sobotu nás čeká klasická jednodenní výprava, během které se
půjdeme podívat do frýdlantského výběžku, a vy si budete moci užít parádní program. A jaké by to bylo září,
kdybychom na jeho konci nejeli na skvělou víkendovou výpravu pod stany, která je vždy krásným zážitkem.
Jak vidíte, rozpis na září je doslova přeplněný akcemi a věřte mi, že toto je teprve začátek!
Váš Hlásínek
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Šípek
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28. – 30. 9. 2018 3. 10. 2018 -

Zahajovací výprava na Smrk
Schůzka
Výprava
Schůzka
Schůzka (+ rodičovská schůzka)
Výprava pod stany
Schůzka - družinová

Oddílové družiny
V našem skautském oddíle fungují již řadu let
dvě družiny - Tučňáci a Mloci. V září, kdy
začíná naše celoroční činnost, rozdělíme členy
oddílu do těchto dvou družin. Abyste hned na
první společné akci věděli, do které z nich
budete patřit, otiskli jsme pro vás na tuto
stranu Hlásínku složení družin pro tento rok.
Oproti loňskému roku se výrazně změnilo
vedení obou družin, jelikož s koncem tábora
posílilo roverské řady hned pět nových členů.
Jedná se o Grizzlyho, Jendu, Smíška, Piškota
a Honeyho. Tímto bychom je chtěli mezi námi
přivítat a zároveň popřát, aby jim oddílová
činnost přinášela radost i osobní rozvoj.
Po táboře přestupují do našeho oddílu také
dva kluci z vlčat a my pevně věříme, že jim
všichni budete dobrými kamarády, kteří jim
pomohou začlenit se do našeho oddílu.

Schůzka pro rodiče
Ve středu 26. 9. 2018 proběhne (po klasické oddílové schůzce)
setkání s rodiči. O účast prosíme zejména rodiče nováčků,
ale všichni ostatní jsou samozřejmě rovněž srdečně zváni. Během
přibližně jedné hodiny bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak náš
oddíl funguje, jaké máme plány do budoucna a rovněž zde rádi
zodpovíme i veškeré Vaše dotazy. Začátek rodičovské schůzky
je naplánován na 18:45 v naší klubovně v Hanychově, která se
nachází na adrese: Zemědělská 302/18a, 460 08 Liberec 8.

Tučňáci
Henry
Šmuel
Kaktus
Svišť
Vlk
Vašek
Martin
Medík
Leochod
Žralok
Medvěd
Jestřáb
Kuba
Hobit
Krumpáč

Kontakty na vedoucí oddílu
Zip

 ondrej.petrovsky@email.cz
 605 701 503

Beebob

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

Klíšťák

 Vojtech.Dlask@seznam.cz
 737 456 515

