
 

 

http://mustang27lbc.webzdarma.cz 

 

  
                

                         
 
                  
                                        
 
 
 
 

                                      64
Vyšel dne: 1.12.2004 
 

 

 Zdravím všechny členy našeho oddílu, 
je to až k nevíře, ale další měsíc je za námi a s ním se do Vašich rukou dostává další, tentokrát 
vánoční vydání Hlásínku. Počasí si opět dělá, co si usmyslí. Jeden týden napadne po kolena sněhu a 
další týden všechen sníh zmizí a dokonce občas zasvitne i sluníčko. Každý si už nejspíš zvykl i na to, 
že vstáváte do školy za úplné tmy. Zkrátka zima je za dveřmi a s ní se nezadržitelně blíží i Vánoce.  
Asi už nemá cenu Vám připomínat, že než se sejdete s celou rodinou u vánočního stromečku a 
rozdáte si dárky, nás čeká „Vánoční výprava“, na které budete mít příležitost oslavit Vánoce 
s oddílem. Určitě se můžete těšit na bohatý program, pořádnou hostinu, rozdávání dárků, zpívání 
koled atd. Je to také jedna z mála akcí, na které se můžete setkat s našimi oldskauty. V 
„Informačním centru“ se však dozvíte více.  

Bodování 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
První příčky obsadili opět Šíp a Beebob, změnilo se pouze obsazení třetího místa, které si vybojoval 
Opic. V bodování se začíná pomalinku oddělovat několik lidí z předních příček od středního proudu. 
Určitě ale ještě není o ničem rozhodnuto. Vždyť uběhly teprve 3 měsíce a zbývá dalších 7. Zkuste 
konečně pořádně zabojovat, aby 1. místo za měsíc vyhrál konečně někdo jiný než Šíp. V bodování se 
stalo něco, co se nestane každý měsíc, a to, že máme 3 vítěze bodování za listopad. Je vidět, že se 
konečně někdo snaží Šípovi konkurovat.  

Rozpis akcí na prosinec 
 

  1. 12. - Schůzka – družinová (Dale, Honza) 
8. 12. - Schůzka   

11. 12. - Výprava 
15. 12. - Schůzka  

16-19. 12. - Vánoční výprava 
5.  1. - Schůzka, na které dostanete další Hlásínek 

 

Tučňáci za 
listopad celkem pořadí

Honza 18 23 15. 
Roxtidy 29 85 4. 
Beebob 29 98 2. 
Šíp 29 107 1. 
Pompo 4 77 5. 
Tomáš 5 16 17. 
Martin 0 0 21. 
Lukáš 1 11 19. 
Celkem 115 413 2. 

Mloci za 
listopad celkem pořadí 

Dale 17 41 14. 
Klíšťák 16 72 6. 
Cvrček 1 50 10.-11. 
Opic 23 92 3. 
Luňák 11 51 9. 
Rak 13 63 8. 
Luck 2 50 10.-11. 
Jerry 0 20 16. 
Celkem 83 439 1. 

 

Vítězi 
bodování za 

měsíc listopad 
se stali 

Roxtidy, 
Beebob a 

Šíp 

Nováčci za 
listopad celkem pořadí 

Kryštof 6 70 7. 
Honza 2 14 18. 
Kája 8 43 12.-13. 
Marek 9 43 12.-13. 
Radek 7 7 20. 

Bodování se nám přelévá z jedné strany na druhou. 
Trochu to připomíná houpačku. V září vyhráli tučňáci, 
v říjnu mloci, v listopadu zase tučňáci. Jak to asi dopadne 
příští měsíc??? Vyhrají mloci a budou pokračovat v řadě, 
nebo vítězství obhájí tučňáci a budou se pokoušet přiblížit 
k prvnímu místu v bodování družin? 


