
INFORMAČNÍ CENTRUM: 
 Nepochybuji, že si každý z Vás určitě všimnul, že začíná padat sníh. Asi si říkáte: „A co to má s námi 

společného?“ Nebudeme Vás dále napínat. Jako každý rok, tak i letos absolvuje náš oddíl několik výprav 
na běžkách a sjezdovkách. Proto by stálo za úvahu se pomalu poohlédnout po nějakém tom vybavení, 
které budete na tyto výpravy potřebovat. Většina z Vás asi jen opráší lyže z let minulých. Zbytek může 
buď poprosit Ježíška, aby mu nějaké přinesl nebo se poptat svých známých, kamarádů, popřípadě zkusit 
nějaký ten bazar. Ti, kdo nejsou ještě tak zkušení na lyžích se nemusí bát, jelikož celá skupina se 
přizpůsobí tempu toho nejpomalejšího. Trasy budeme volit tak, aby se naučil lyžovat opravdu každý. 
Navíc na těchto výpravách je kupa srandy. A to by bylo zatím všechno. Určitě si sežeňte vše, co budete 
potřebovat. 

 

 Jako každý rok, tak i v roce 2005 se budou platit členské příspěvky. Jejich výše se kvůli zvýšení cen 
změní na 400 Kč. Tyto členské příspěvky je potřeba zaplatit do konce ledna roku 2005. 

 Nakonec pro Vás máme několik slíbených informací o Vánoční výpravě. Tato akce se bude konat ve 
dnech 16. – 19. 12. 2004, to znamená od čtvrtka do neděle. Nemusíte se bát, že byste nemohli jet od 
čtvrtka, protože kdo bude potřebovat, tomu napíšeme na pátek omluvenku. Pojedeme do Janova nad 
Nisou do luxusně vybavené chaty. Určitě už začněte shánět dárky pro své kamarády a vedoucí a 
nezapomeňte donést také nějaké cukroví a vše, co k Vánocům neodmyslitelně patří. 

     
 
 
 

Jako v každém Hlásínku i tentokrát Vás čeká pravidelná rubrika se soutěžemi. Minulý měsíc jste měli za úkol 
přinést tři Hlásínky, na kterých byly vyobrazeny indiánské měsíce. Tento úkol splnili: Beebob, Šíp a Roxtidy, 
tudíž od nás dostanou 4 Mustangy. Žádnou ze schůzek ani výprav si nenechali ujít: Opic, Roxtidy, Beebob, Šíp a 
dostávají 3 Mustangy. Také nás těší, že se k nám dostalo více příspěvků než v měsících minulých. Tento měsíc 
nám přinesli své příspěvky: Šíp, Opic a Roxtidy. Tímto jim děkujeme za jejich snahu a posíláme 4 Mustangy. A 
ptáte se, co hezkého pro Vás připravili??? Tak se na to určitě podívejte... Po dlouhém rozhodování jsme se 
usnesli, že Roxtidyho příspěvek není takový, aby se dal zveřejnit, protože se v něm objevilo ošklivé slovo, že jo 
Roxtidy? Pro tentokrát mu dáme 2 Mustangy. Jestli se to však bude opakovat příště u někoho dalšího, nebude 
takovýto příspěvek ohodnocen. Pro příští měsíc jsme se rozhodli snížit odměny za soutěže, protože odměny ze 
soutěží nyní tvoří šestinu vydaných Mustangů, a to je až moc. Od příštího měsíce bude odměna za 100%-ní 
docházku 2 Mustangy a příspěvek do Hlásínku bude ohodnocen 1 Mustangem a každý zveřejněný příspěvek 
pak 2 Mustangy. Soutěž pro příští měsíc: Není potřeba hledat nikde žádné informace, jen mít dobrý odhad. 
Vaším úkolem bude tipnout, kolik lidí pojede na Vánoční výpravu. Kdo bude nejpřesnější, dostane 2 Mustangy. 
Své odpovědi vhazujte do schránky umístěné v klubovně. Snad se soutěží zúčastní více lidí než jen 4. 

 

 

A teď něco málo pro zajímavost (prozradím, že se nejedná o ŠIFRU!!!) 
V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že 
nzeáelží na pořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleůitžá věc je, aby blyy 
pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíě. Zybetk mžůe být ttoánlí 
sěms a ty to přoád bez porlbméů peřčetš. Je to potro, že ldiksý mezok 
netče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. Zjíamvaé, že?? 

 
A tady jsou už ty slíbené příspěvky: 
1) Báseň (autor – Šíp) 
Dospělej není zlej 
 
Dospělý je jako ty, 
má jen větší trampoty. 
Bolejí ho klouby 
nerostou mu houby. 
Má starosti rodinné, 
to ty neznáš, to ty ne. 
 
Dospělej není zlej 
když, tak jenom některej. 
 

 
Je to jen odrostlý dítě, 
mračí se, ale nesní tě. 
 
Dospělej není zlej 
klidně si ho pošimrej,  
aby se vesele kouk, 
nechodil světem jak brouk. 
 
Dospělý je jako ty, 
má jen větší trampoty. 
Je vyššího věku 
a má delší deku. 

Pod ní sčítá potají,jak mu léta p
 2) Vtipy (autor – Opic) 
- Přijde Pepíček domů a 

zeptá. „Co jste dělali ve
včera přišel Mirek do škol
paní učitelka ho posla
pomohlo to?“ zeptá se m
dneska přišli špinaví všichn

- Dcera říká matce: „Mami,
nemůžu vzít.“ A matka se 
na něco?“ Dcera odpoví: 
ani v peklo.“ „No tak toho 
peklo uděláme.“ 

 

rchají. 

maminka se ho 
 škole?“ „“Ále 
y celý špinavý a 
la domů.“ „A 

aminka. „Ano, 
i.“ 
 já si toho Pepu 
ptá: „Věří aspoň 
„Nevěří v Boha 
si vem, mi mu to 

AHOJ 


