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Ahoj, kluci! 
Brrr, to je ale zima… Ale nesněží! Co teď? Na lyže nemůžeme, bruslení v aréně není vhodné pro celodenní 
akci, lezení už máme vyzkoušené. Tak to už nám zbývá jediná možnost – MRŠ! Moc dobře vím, že jste teď 2 
schůzky po sobě nacvičovali pěkné pěvecké, ale i herecké vystoupení, abyste mohli porovnat síly 
s ostatními třemi oddíly našeho střediska na každoroční akci Mustang Road Show!  
Šlo to dobře? Cítíte se připraveni? Hlavně se zúčastněte v co nejhojnějším počtu, ať všechna ta kolektivní 
práce nepřijde vniveč! :-) Také, prosím, věnujte v lístečku na akci pozornost prosbě o aktivní účast vašich 
maminek (nebo šikovných tatínků!), aby nám vypomohli přípravou nějakého dobrého koláče, či buchty, 
bábovky, abychom hostům námi pořádané akce mohli nabídnout drobné občerstvení. Tímto bychom také 
chtěli předem mockrát poděkovat za vaši pečící snahu! 
Abyste neřekli, že jsme si toho pro vás v prosinci připravili málo, máme tu pro vás hned další suprovou 
akci. Jedná se o tradiční vánoční výpravu, kterou završíme první část roku naší společné oddílové činnosti. 
Takže připravte dárky pro své kamarády z oddílu (nezapomeňte, že vlastní kreativitou své blízké potěšíte 
víc, než když vykoupíte celý obchoďák) a hurá do naší oblíbené luxusní chaty v Janově! Pořádně se spolu 
vyblbneme, uctíme české vánoční tradice a možná si pro vás něco malého pod stromeček připraví i 
oddílový Ježíšek! :-) 
 

Budeme se na vás na těchto akcích moc těšit a teď se jen nechme unášet pohodou a radostí vánočních 
svátků. Přejeme vám hodně dárků pod stromečkem, rodinnou pohodu a do nového roku hodně štěstí, 

úspěchů a radosti z našich oddílových akcí ☺ 
 

Váš (vánoční) Hlásínek 

Tučňáci za listopad celkem pořadí  
 Gepard 55 194 2.   
 Levhart 45 159 4.   
 Marek 4 98 14.   
 Vašek 0 13 20.   
 Grizzly 48 151 6.   
 Piškot 50 153 5.   
 Orel 32 109 13.   
 Tomáš 35 128 11.   
 Diablo 10 69 16.   
 Ondra 0 56 19.   
 Vašek 2 5 5 21   
 Celkem 284 1135 2.  

 

Mloci za listopad celkem pořadí  
 Marvin 54 144 8.   
 Bizon 16 144 7.   
 Soptík 38 133 10    
 Bart 35 63 18.   
 Shrek 8 65 17.   
 Jenda 62 196 1.   
 Smíšek 59 173 3.   
 Pepa        39 73 15.   
 Honey 47 117 12.   
 Majkl 55 143 9.   
 Celkem 413 1256 1.  

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  pprroossiinneecc  
  

   4.12.2013 - Dnešní schůzka 
      7.12.2013 - Výprava – Mustang Road Show 
 11.12.2013 - Družinovka (Marvin + Bizon) 

 13-15.12.2013 - Vánoční výprava 

 8.1.2014 - První schůzka v novém roce ☺ 

Mikuláš s čertem se blíží… 

koho za bodování čeká čokoláda 
a koho brambory??? ☺☺☺☺ 

 

Za 3 měsíce skoro  

200 Mustangů? 
Tak to chce opravdu 
pořádný potlesk  
pro borce… 

JenduJenduJenduJendu����
a zároveň výherce  

prosincového bodování! 


