
 

  

Nazdar kluci, 
zdá se to sotva jako týden, co jsme byli spolu na táboře a mezitím nám další školní rok už klepe na dveře. 
Za pár dní začne září a vy budete opět chodit do školy. Čeká vás spousta nových povinností a práce, ale se 
svými spolužáky jistě opět prožijete mnoho zábavy. Kromě školy nám září přinese minimálně jednu další 
radostnou věc a tou je další rok doslova nacpaný akcemi našeho oddílu. Čekají nás již tradiční akce, ale 
samozřejmě budou i nějaké změny. Jedna bude opravdu velká a ti z vás, kteří dorazí 7. 9. na naši tradiční 
výpravu na Smrk, ji možná dokážou odhalit. 
Krom zahajovací výpravy se můžete těšit také na první schůzky. Na konci měsíce září nás čeká první vícedenní 
výprava tohoto školního roku. Na každé akci jsou velmi důležité naše oddílové družiny. Letos se jejich složení 
trochu změnilo, ale o tom si můžete přečíst více v dalším článku. Samozřejmě nemusí jít o změny konečné. 
Každý rok nám do oddílu někdo přijde a někdo se posune výše do roverů. Tímto bych chtěl přivítat všechny 
nové členy. Někteří přišli z oddílu Vlčat a mají se skautingem již mnoho zkušeností a pro jiné to bude něco 
úplně nového. V obou případech doufám, že se vám u nás bude líbit a pevně věřím, že si v našem oddíle 
najdete mnoho nových kamarádů. Nebojte se kdykoli na cokoliv zeptat, rádi vám pomůžeme.  
Doufám, že se s vámi se všemi uvidím 7. 9. na Smrku.      Váš Hlásínek 
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Letos jsme se složením našich 
družin opravdu zamíchali. Velké 
změny proběhly na postech vedení. 
Do roverů odešel Šípek, tímto ho 
chceme přivítat mezi nás, a také se 
nám u obou družin vyměnil rádce. 
Tak se pořádně podívejte, jestli se 
nějaké změny nedotkly i vás. 

Kontakty na vedení oddílu 
Zip 

ondrej.petrovsky@email.cz 
605 701 503 

Beebob 
josef.kovacic.cz@gmail.com 

773 979 233 
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Emet 

 

Svišť 

Šmuel 

Šimon 
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Leo 
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Kuba 

Hobit 

Krumpáč 

Béďa 

Kaktus 

 Schůzka pro rodiče 
Ve středu 18. 9. 2019 proběhne (po oddílové 
schůzce) setkání s rodiči. Prosíme o účast hlavně 
rodiče nováčků. Během hodiny vám popíšeme 
běžný chod oddílu a zodpovíme veškeré vaše 
dotazy. Setkání bude (stejně jako běžná schůzka) 
v naší klubovně (adresa: Zemědělská 302/18a, 
460 08 Liberec 8). Těšíme se na Vás. 

Rozpis akcí na září 
 

7. 9. 2019 - Tradiční výprava na Smrk 
11. 9. 2019 - Schůzka 
18. 9. 2019 - Schůzka 
21. 9. 2019 - Výprava 
25. 9. 2019 - Schůzka 

27. - 29. 9. 2019 - Vícedenní výprava pod stany 
2. 10. 2019 - Družinová schůzka 

 


