
 

  

Ahoj kluci, 
nechce se mi ani věřit, že ten měsíc a kousek od našeho rozloučení u klubovny po návratu z tábora 
utekl takovou rychlostí. Doufám, že jste si další část prázdnin patřičně užili a už se těším, až mi na 
nějaké akci povíte, kde jste byli, co všechno jste viděli a co zajímavého jste zažili. No a nebudu 
muset čekat dlouho, jelikož nový školní rok už nám klepe na dveře! Samozřejmě na vás nečekají 
jen školní povinnosti, jelikož s koncem prázdnin opět zahajujeme naši oddílovou činnost a my jsme 
moc rádi, že vám i v letošním roce budeme moci nabídnout mnoho různorodých a zajímavých akcí. 
Můžete se těšit na hromadu schůzek, jednodenních i vícedenních výprav a VIP akcí – koukněte do 
rozpisu akcí, který dostáváte společně s tímto Hlásínkem, ať vám žádná oddílová akce neuteče! 
Všechno zahájíme již tradiční výpravou na Smrk a hned začátkem října spolu vyrazíme na celý 
víkend pod stany. Je to prostě skvělý pocit, když víte, že prázdniny sice pomalu končí, ale před vámi 
je 10 měsíců nabitých oddílovými akcemi, na kterých vždy zažijete něco zajímavého, dobrodružného 
a netradičního, a to všechno po boku svých kamarádů. Mějte se krásně, užívejte poslední dny 
prázdnin a u příštího vydání ahoj!  Váš Hlásínek 
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Kontakty na vedení oddílu 
Zip 

  ondrej.petrovsky@email.cz 
605 701 503 
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Oddílové družiny 
2021/2022 

S koncem tábora přichází do našich řad 
jisté změny. Tou první je, že starší z vás 
přechází do roverů. Po letošním táboře 
posílili roverské řady Henry, Vlk, Medík, 
Šimon, Honza, Kotlík a Radim. Tímto 
bychom je chtěli mezi rovery přivítat  
a věříme, že je nová etapa působení 
v našem oddíle bude bavit a naplňovat. 
Druhá změna, která je s koncem tábora 
nedílně spojena, se týká složení družin, 
a to zejména na pozicích rádců a 
podrádců. Tak se mrkněte do tabulek,  
ať víte, jak budou družiny letos vypadat! 

V úterý 21. 9. 2021 od 18 hod v naší klubovně v 
Hanychově (Zemědělská 302/18a, Liberec 8) 
proběhne každoroční schůzka pro rodiče. O účast 
prosíme zejména rodiče nováčků, jelikož se na této 
schůzce dozvíte mnoho informací týkajících se 
fungování našeho oddílu a bude zde rovněž prostor 
pro zodpovězení Vašich dotazů. Srdečně zváni jsou 
však také i rodiče starších členů. Předpokládaná 
délka schůzky je přibližně 1 hodina. 

Rozpis akcí na září 
 

4. 9. 2021 - Tradiční výprava na Smrk 
8. 9. 2021 - Schůzka 

15. 9. 2021 - Schůzka 
18. 9. 2021 - Výprava 
22. 9. 2021 - Schůzka 
29. 9. 2021 - Družinová schůzka 

1. - 3. 10. 2021 - Vícedenní výprava pod stany  
6. 10. 2021 - Schůzka + nový Hlásínek 

 



Jsem si jistý, že se všichni často 
v myšlenkách vracíme do toho 

nádherného údolí říčky Zábrdky, 
kde jsme i letos prožili tři báječné 
týdny letního tábora. Hned bych 

se tam vrátil! Jenže na to si 
budeme muset zase rok počkat. 

Proto se nyní raději pojďme 
zaměřit na akce, které nás teď 
čekají! Třeba hned příští týden 
zdoláme vrchol Smrku, kde si 

zasoutěžíme  
o první Mustang roku!  

Už se moc těším, až se po delší 
době všichni shledáme! Tak šup 

do komory pro pohorky,  
do skříně pro batoh  

a v sobotu na viděnou na srazu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
   

Pozvánka na zahajovací výpravu na Smrk! 
Jaký by to byl začátek nového skautského roku bez tradiční výpravy na Smrk…myslím, že řada z nás si ho už 
ani jinak představit nedokáže! Proto vás zveme na tuto výpravu, jejíž tradice sahá hluboko do minulosti celého 
střediska. Naše kroky budou směřovat přes nejvyšší horu české strany Jizerských hor – Smrk. Součástí této 
výpravy 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 splněním 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 17:24. 

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 a dejte vědět Zipovi. Velice děkujeme. 

Sraz: v sobotu 4. 9. 2021 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 17:24 na vlakové nádraží ČD.  

S sebou: roušku či respirátor na cestu vlakem, 80 Kč, jídlo a pití na celý den, uzlák, nůž, šátek, papír, tužku, 
pláštěnku, stezku (kdo má), dobré boty, teplé oblečení (na Smrku je většinou zima – čepice a rukavice se hodí).  

COVID-19 Je nutné mít (či předem poslat) potvrzení o dokončeném očkování, prodělané nemoci (max 180 dnů) či 
čestné prohlášení o negativním testu ve škole nebo test (PCR i antigen) ne starší 7 dnů (aktuálně pro nás platí 
výjimka, že antigenní test má na naše akce také platnost 7 dní (jako PCR)), příp. mít samotest přímo před akcí. 

Kontaktní osoba: Zip – Ondřej Petrovský, tel.: 605 701 503, email: ondrej.petrovsky@email.cz 

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

CO NEJVĚTŠÍ PAPÍROVOU KOULI 

 

TÁBOR 2021 
zachycený na společné oddílové fotografii  

jako malá vzpomínka na tři báječné týdny! 
 

To byla paráda, už 
se těším na další 
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