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Vyšel dne: 3.12.2003 
 
 
 
 
 
 
 

j 
Vítám Vás, 
u posledního letošního Hlásínku. Zajisté se již těšíte na Vánoce, alespoň tak jako já ☺. Než se však
sejdete s celou rodinou u vánočního stromečku a rozdáte si dárky, čeká Vás tradiční Vánoční výprava
s oddílem. Tato akce je bezpochyby tou nejkrásnější akcí za celý rok. Možná bych to neměl
prozrazovat, ale trošinku snad mohu. Čeká Vás perfektní program, pořádná hostina, rozdávání dárků,
zpívání koled atd. Této akce se každoročně zúčastňují i naši oldskauti, takže se těšte. Termín akce je
18.-21.12.2003, a proto nezapomeňte pro své kamarády připravit nějaké ty dárečky. Jak si můžete
všimnout, zasedla naše oddílová rada a přiřadila nováčky do družinek. Tímto Vám to oficiálně sděluji a
doufám, že budete dělat svým rádcům jen samou radost.  
 

Bodování 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpis akcí na prosinec 
 

  3. 12. – Schůzka 
6. 12. – Výprava  

10. 12. – Schůzka – družinová [Mamut, Lišák] 
17. 12. – Schůzka 

18.-21. 12. – Výprava - Vánoční 
   

 
 

 Po novém roce začneme jezdit na běžky. Bylo by dobré poptat se známých nebo starších 
kamarádů, zda nemají nějaké starší běžky. Stačí sehnat nějaké starší běžky, které se dají 
koupit i v bazaru. Naskýtá se tu ovšem také šance poprosit Ježíška. Začátečníci se ničeho 
nemusí bát, že by nám nestačili, protože celá skupina se pochopitelně přizpůsobí tempu toho 
nejpomalejšího. A navíc výpravy budou vymyšleny tak, aby se každý naučil pořádně lyžovat. 
S velkou pravděpodobností se uskuteční i výprava na sjezdovky. 

 
 Jako každý rok i v roce 2004 se budou platit členské příspěvky. Jejich výše se přes zvýšení cen 

nezměnila a je stále 350 Kč. Tyto členské příspěvky je potřeba zaplatit do konce ledna roku 
2004. 

  

Veselé Vánoce a šťastný nový rok !!! 
 
 

Tučňáci za list. celkem pořadí
Mamut 11 63 3.-5. 
Králík  9 61 10.-13. 
Čili 3 34 17.-19. 
Klíšťák 7 10 14. 
Beebob 9 40 10.-13. 
Orel 3 18 17.-19. 
Šíp 9 55 10.-13. 
Pompo 10 61 6.-9. 
Fík 10 45 6.-9. 
Celkem 71 387 2. 

Mloci za list. celkem pořadí 
Lišák 16 90 1. 
Dale 14 66 2. 
Honza 11 36 3.-5. 
Cvrček 6 20 15.-16. 
Opic 10 56 6.-9. 
Luňák 10 39 6.-9. 
Rak 9 33 10.-13. 
Roxtydy 3 51 17.-19. 
Luck 6 48 15.-16. 
Vojta 11 45 3.-5. 
Celkem 96 484 1. 

 

Nováčci za list. celkem pořadí
Martin 10 10 1. 
Celkem 10 10  

 Bodování
za listopad 

vyhrál 

Lišák 

Aho


