
Tábor byl zkrátka 
skvělý – tři týdny plné 

zábavy, dobrodružství a 
úžasných zážitků.  

Již nyní se těším na 
další tábor. Jenže ten 
přijde až za dlouho  

a proto se nyní 
soustřeďme na akce, 
které nás brzy čekají. 

Tou první je naše 
tradiční výprava na 

Smrk. Moc rád bych se 
s vámi všemi zase 

setkal, a proto věřím, že 
se na nádraží sejdeme 
v co největším počtu. 
Společně pak snadno 

zdoláme vrchol Smrku, 
kde si zasoutěžíme o  

1. Mustang roku! 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
   

Začněme i letos náš skautský rok  
tradiční výpravou 

NA SMRK 
Zveme Vás na již tradiční výpravu přes nejvyšší horu české strany Jizerských hor, kterou začíná další rok 
společné oddílové činnosti. Její součástí je již po mnoho let také soutěž, která se týká našeho oddílového 
platidla – tzv. Mustangů. Na vrcholu Smrku se účastníci akce mohou zapojit do soutěže o 1. Mustang roku a to 
na základě splnění určitého úkolu. Jeho znění pro letošní rok naleznete o několik řádků níže.  

Tato výprava patří z hlediska délky trasy k těm náročnějším. Proto jsme se ji rozhodli rozdělit na delší a kratší 
variantu. Nováčci, mladší členové a rovněž ti, kteří se nebudou na delší variantu cítit, půjdou kratší trasu 
směřující do Bílého Potoka. Odtud se přepraví vlakem do Liberce s příjezdem na vlakové nádraží v 17:23. 

Především starší členové oddílu vyrazí pěšky až do Liberce s předpokládaným návratem mezi 19 - 20 hod.  
do Lidových sadů. Čas návratu pěší skupiny berte, prosím, pouze jako orientační. Je možné, že se třeba o půl 
hodinku zpozdíme. Vše bude záviset především na rychlosti naší chůze. Dohoda o způsobu návratu dětí 
proběhne během ranního srazu na nádraží ČD. Pokud svou ratolest na nádraží nedoprovodíte, předem se, 
prosím, dohodněte, kterou variantu návratu zvolíte. Velice děkujeme. 

Sraz: v sobotu 8. 9. 2018 v 8:10 na vlakovém nádraží.  

Návrat (pěší skupina): tentýž den mezi 19. a 20. hodinou do Lidových sadů. 
 

Návrat (vlakem z Bílého Potoka): tentýž den v 17:23 na vlakové nádraží.  
 

S sebou: 80 Kč, jídlo a pití na celý den, KPZ, uzlák, nůž, šátek, papír, tužku, pláštěnku, stezku nebo přijímací  
a nováčkovskou zkoušku, dobré boty, teplé oblečení (na Smrku je většinou zima - čepice a rukavice se hodí).  
 

Kontaktní osoba – Beebob – Josef Kovačič – tel.: 773 979 233, email.: josef.kovacic.cz@gmail.com 
 

Vyhlašujeme soutěž o 1. Mustang roku!!! Vaším úkolem bude na výpravu přinést…  

CO NEJDELŠÍ ÚČTENKU 

Pojďme spolu krátce zavzpomínat na skvělou a jedinečnou akci, 
kterou každoročně završujeme oddílovou činnost. 

TÁBOR 2018 
na jedné závěrečné fotografii 


