
 

  

Ahoj kluci, 
už je to zase tady. Přijde mi to jako včera, co jsme se hvězdnou bránou vydávali na nebezpečné mise 
a ve chvílích volna si užívali sluníčko, ale i stinná teepee. Nicméně je to pravda, nový školní rok už 
je tady, ale nezoufejte, přináší s sebou i nějaká pozitiva. Jedním z nich je například ta, že se zase 
uvidíme! Už pro vás plánujeme schůzky, výpravy, vícedeňky a možná ještě něco dalšího. 
Oproti dřívějším letům nastane pár změn, jednu z nich můžete vypozorovat z rozpisu akcí, který 
dostáváte spolu s tímto Hlásínkem. Je to zrušení VIP akcí, tedy ne tak úplně. V rozpisu už nenajdete 
VIP výpravy napsané, to ale neznamená, že nás nečeká nic speciálního. Pokud se nám bude nějaká 
aktivita opravdu líbit, například laser game, tak ji zakomponujeme do „běžné“ výpravy a vy se o 
tom dozvíte skrze klasickou pozvánku na výpravu. Je toho mnohem víc, co bych vám chtěl říct, ale 
čas kvapí a takže už řeknu jediné: „Těším se na vás na Smrku!“           Váš Hlásínek 
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Nový rok nese i pár změn a jednou 
z nich je samozřejmě složení družin. 
Jelikož jsme v roverech přivítali 
Echa, Leochoda, Davea a Myšpulína, 
muselo se logicky změnit i vedení 
družin, takže tomu novému ve 
složení Kuba a Medvěd na postech 
rádců a Emet s Hobitem v rolích 
podrádců přejeme hodně štěstí. 

Kontakty na vedení oddílu 
Krťa 

  krsek.tomas@skaut.cz 
775 020 060 

Gepard 
 739 800 025 

jena.svata@gmail.com 
Net 

722 516 408 
fogl.tom@gmail.com 

Medvěd 

Emet 

Soudek 

Kelt 

Žabák 

Myšák 

Chipsík 

Hraboš 

Rigi 

Štófa 

Kryštof 

Plamínek 

Mauí 

Bambule 

Marek 

Dřívko 

 

Kuba 

Hobit 

Krumpáč 

Béďa 

David 

Panter 

Šavlozub 

Oliver 

Kiri 

Matěj 

Honza 

Domča 

Mamut 

Tom 

Bubák 

Štěpán 

 

V úterý 20. 9. od 17:30 proběhne tradiční 
schůzka pro rodiče. O účast prosíme zejména 
rodiče nových členů, dozví se zde více 
podrobností o fungování oddílu a odpovíme na 
vaše dotazy. Zváni jsou samozřejmě všichni. 
Sejdeme se v naší klubovně (Zemědělská 
302/18a, 460 08 Liberec 8) a zabere nám to 
přibližně jednu hodinu. Moc se na vás těšíme. 

Rozpis akcí na září 
 

3. 9. 2022 - Tradiční výprava na Smrk 
7. 9. 2022 - Schůzka 

14. 9. 2022 - Schůzka 
17. 9. 2022 - Výprava 
21. 9. 2022 - Schůzka 
28. 9. 2022 - Družinová schůzka 

  30.9.-2. 10. 2022 - Vícedenní výprava pod stany  
5. 10. 2022 - Schůzka + nový Hlásínek 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Je za námi další tábor, ale jako 
žádný předchozí ani tento 
nezklamal, přinesl nám 
hromadu super zážitků, 
smíchu a hlavně chvil 
trávených společně. Každý 
z nás má nejspíš jinou 
oblíbenou chvíli, ale jsem si 
jistý, že ať už je to jakákoliv, 
tak na ni budeme vzpomínat 
ještě dlouho. 
 
No a jak jinak zkrátit čekání 
na příští tábor, než se 3. 9. 
vydat na Smrk! Možná se nám 
poodhalí téma nové táborovky, 
ale jedno je jisté, soutěž o 
1. Mustang roku na vás už 
čeká! 
 

Rok 2022/23 je tady! 

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. Velice děkujeme. 

Sraz: v sobotu 3. 9. 2022 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.  

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 je většinou zima – čepice a rukavice se hodí).  

Kontaktní osoba: Filip Kmínek, tel.: 774 713 417, email: 27skauti@gmail.com 

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

CO NEJVĚTŠÍ KLÍČ 
 

Bereme jen ty zámkové,  

francouzské a další jim podobné  

nechte doma 
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