
I letos začneme náš skautský rok tradiční výpravou 

NA SMRK 
Tímto vás zveme na naši tradiční zahajovací výpravu. Vyrazíme na Smrk, nejvyšší horu české 
strany Jizerek a potkáme se tam s celým střediskem. Tato výprava má své tradice a jednou 
z nich je soutěž o první Mustang roku. Letos proběhne menší změna, ale vše se dozvíte na 
místě. 

Je to první výprava v roce a patří k těm náročnějším. Rozdělíme se tedy na dvě skupiny. Mladší 
členové, nováčci a ti, co nebudou mít zájem o delší trasu, vyrazí z vrcholku Smrku do Bílého 
Potoka. Odtud pojedou vlakem a dorazí do Liberce v 17:24. 

Převážně starší členové oddílu vyrazí pěšky až do Liberce a jejich návrat se dá očekávat mezi 
19 a 20 hodinou do Lidových sadů. Tento čas je pouze orientační a můžeme se o něco zpozdit. 
Ráno si na srazu upřesníme, kdo vyrazí delší trasou. V případě, že vás rodiče na nádraží 
nedoprovodí, ať se s námi, prosím, předem domluví, kterou variantou trasy vyrazíte zpět. 
Děkujeme. 

Sraz: v sobotu 7. 9. 2019 v 8:10 na vlakovém nádraží. 
Návrat (pěší skupina): téhož dne mezi 19 a 20 hodinou do Lidových sadů.  
Návrat (vlakem z Bílého potoka): téhož dne v 17:24 na vlakové nádraží. 
S sebou: 80 Kč, jídlo a pití na celý den, uzlák, nůž, šátek, papír, tužku, pláštěnku, stezku, 
nebo přijímací a nováčkovskou zkoušku, dobré boty, teplé oblečení (na Smrku bývá zima – 
čepice a rukavice přijdou občas vhod). 
Kontaktní osoba: Zip (Ondřej Petrovský), tel.: 605 701 503, email.: ondrej.petrovsky@email.cz 
 

Vyhlašujeme soutěž o 1. oddílový Mustang roku! Získá ho ten, který donese… 

Co nejstarší minci (musí na ní být rok vydání) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyní ještě krátké ohlédnutí se zpět za akcí, která završila náš minulý rok. 

Tábor 2019 
Byly to tři naprosto 
překrásné týdny 
strávené s tou nejlepší 
partou, kterou si jen 
dokážu představit. Užili 
jsme si hromadu zábavy 
a prožili mnoho chvil, na 
které budeme jistě 
vzpomínat s úsměvem na 
tváři. 

Teď je na čase užít si 
akcemi naplněný rok 
2019 / 2020, tak s chutí 
do toho. Začneme hned 
7. 9. 2019 na výpravě na 
Smrk, takže doufám, že 
se nás sejde co nejvíce. 
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