
 

              BBooddoovváánníí  

Vážení a milí! 
   Držíte v rukou poslední číslo Hlásínku tohoto roku. Už nikdy nedostanete Hlásínek, k
měl vpravo nahoře napsáno 2006. NIKDY! Ach jo ;o( Jako projev smutku z tohoto srdcerv
faktu prosím o řádek ticha: 
 
Děkuji. Teď se můžeme věnovat něčemu veselejšímu. Vánoční svátky jsou již v plném p
pečeme cukroví, vyrábíme nepečené cukroví, kupujeme balené cukroví, jíme cukroví, na
cukroví... ano, toto vše patří k Vánocům. A ještě daleko víc se toho dočtete na druhé stra
se nenadechneme a bude tu Štědrý den. Věřím, že se na něj všichni těšíte aspoň tak hod
na naše oddílové Vánoce. Nebo aspoň z poloviny tolik. Naše Vánoce jsou totiž každ
jednou z nejkrásnějších výprav v roce. Pojedeme na ně už ve čtvrtek a na pátek do
omluvenku do školy. Tato výprava za to totiž stojí. 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  pprroossiinneecc  
6.12. - Družinovka a tento Hlás
9.12. - Výprava 

13.12. - Vánoční schůzka 
14.-17.12. - Vánoční výprava 
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IInnffoossttáánneekk  
 
Vánoční výprava – pojedeme do chaty s elektřinou do krásného prostředí jizerskohorské
– do Janova nad Nisou. Protože se jedná o zcela jedinečnou výpravu, jezdíme tradičn
čtvrtka s tím, že se v pátek omluvíme ze školy. Není to samozřejmě úplně nutné, můžete
v pátek, ale to by byla škoda. V pátek odpoledne tam určitě pojedou i nějací roveři, 
můžete zkusit domluvit, že byste jeli s nimi. Letos bude výprava ještě i trochu speciální
pojedeme společně s vlčaty a užijeme si s nimi spoustu srandy :) 

http://27.skauti.cz 
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Vyšel dne: 6.12.2006 
terý by 
oucího 

roudu: 
bízíme 

ně. Ani 
ně jako 
oročně 
stanete 
Mloci za listopad celkem pořadí  
líšťák 29 90 9. 
íp 34 112 5. 
pic 31 136 2. 
uck 38 104 7. 
ompo 23 126 3. 
arek 0 8 18. 
hip 17 75 12. 
uba 0 0 19.-22. 
ominik 0 0 19.-22. 
atěj 20 86 10. 
epa 12 42 16. 
elkem 204 779 1.  
Tučňáci za listopad celkem pořadí  
Roxtidy 33 145 1. 
Beebob 5 74 13. 
Kája 7 80 11. 
Luňák 21 92 8. 
Kryton 22 120 4. 
Rak 0 35 17. 
Holly 6 54 14. 
Marek 2 0 0 19.-22. 
Vítek 0 0 19.-22. 
Tomáš 0 3 53 15. 
Tomáš 1 41 109 6. 
Celkem 138 762 2.  
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