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Předpokládám, že jste si všimli novinky, 
která se objevila v tabulkách bodování. 
Barevné značky by vám měly na první 
pohled ukázat, jestli jste se vyškrábali na 
vyšší příčku nebo spadli dolů, popřípadě, 
že jste zůstali na stejném místě, jako 
minulý měsíc. Mimochodem Roxtidy má 
tále stoprocentní docházku, za což už 
eda opravdu zasluhuje upřímný obdiv. 
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Rozpis akcí na prosinec: 

7.12. - Schůzka 
10.12. - Výprava 
14.12. - Schůzka – družinová (Roxtidy, Cvrček)  

15.-18.12. - Vícedenní vánoční výprava 
4.1.2006 - První schůzka v novém roce a nový Hlásínek 

 
Informace: 

• Svou oddílovou činnost v roce 2005 společně velkolepě zakončíme na tradiční vánoční výp
kteří na ní ještě ani jednou nebyli, můžu potvrdit, že se jedná každoročně o jednu z ne
výprav, na kterou se opravdu vyplatí jet.  

• Připomínáme, že je převelice nutné, abyste přinesli svou fotku (takovou tu na průkazky nebo 
hodně podobného). Dokud totiž nebudeme mít vaše fotky, nebudeme pro vás moct vyrob
značící příslušnost ke společenské třídě, do které spadáte. 

Hurá

http://27.skauti.cz 
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Vyšel dne: 7.12.2005 
Mloci za listopad celkem pořadí  
vrček  15  120 10. 
íp  33  127 9. 
pic  30  161 3.-4. 
ak  10  47 15.  
uňák  20  94 11.-12. 
ája  8  94 11.-12. 
elkem  116  643 2.  
Bodování 
za listopad 

vyhrál 
 

Roxtidy 
Tak už nám město zaplnila taková ta bílá hmota, co strašně studí, ve školách se uzavřelo první čtvrtletí, 
v domovech se začalo péct cukroví. Vánoce jsou za vraty a nám nezbývá, než se těšit na Ježíška. Na koho že to
vlastně čekáme? Jak vlastně vypadá Ježíšek? Někdo tvrdí, že je to nevinné miminko, někdo že dobrosrdečný 
dědeček.  Docela  zajímavé je  zkusit se  na to  zeptat  známých,  obvykle se totiž  moc lidí  na stejném  názoru
neshodne. A jsou i zajímavější představy, už jsem se i setkal s tím, že prý Ježíšek vypadá 
přesně jako logo škodovky... No, zkrátka každý si zřejmě představuje Ježíška jinak, pokud 
o tom vůbec někdy přemýšlel. Rozhodli jsme se udělat takovou malou anketu o vzhledu 
Ježíška. Víc se dočtete na zadní straně. V prosinci nás moc akcí nečeká. Na druhou stranu 
vánoční výprava je vždy tak skvělá, že dokáže nahradit aspoň tři jiné výpravy. Doufáme, že 
se tam oddíl sejde v co možná nejkompletnější sestavě. Pěkně si užijte advent i vánoční 
prázdniny. Nasbírejte síly na další oddílovou činnost :)    
      Veselé Vánoce! 
Tučňáci za listopad celkem pořadí  
 Roxtidy  46  201 1. 
 Klíšťák  30  172 2. 
 Beebob  24  161 3.-4. 
 Luck  25  151 7. 
 Pompo  27  149 8. 
 Kryštof  12  74 5.  
 Marek  28  156 14. 
 Celkem  192  1064 1.  
Nováčci za listopad celkem pořadí  
 Lukáš  24  155 6. 
 Luboš  0  18 16. 
 Dominik  10  81 13. 
 Celkem  116  220   
ravě. Těm, 
jkrásnějších 

aspoň něco 
it průkazy, 


