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Ahoj kluci,   
nevím, jestli mám tento pocit jenom já, ale ten letošní „skautský rok“ letí nějak moc rychle! Jakoby to 
bylo včera, kdy jsme se fotili na rozhledně nejvyšší hory Jizerských hor, bivakovali na konci září v  
Údolí samoty, strávili hezkých pár dní v Nové Pace, koukli se do Prahy i do Aquaparku... 
Takto bych mohl pokračovat dál a dál, až by Hlásínek měl několik stránek :-) Za těch pár měsíců jsme 
spolu prožili opravdu mnoho a já jsem moc rád, že tuto sérii suprových akcí zakončíme tou nejhezčí 
akcí v roce – Vánoční výpravou. Již za pár dní vyrazíme do luxusní chaty v Janově nad Nisou, kde 
strávíme 4 dny plné vánoční atmosféry a pohody. Máme pro vás připravený fajn program, nebudou 
chybět vánoční zvyky, ani tvoření výzdoby na sobotní večer, kdy všichni, jako jedna velká rodina, 
zasedneme k bohatému štědrovečernímu stolu. A já pevně věřím, že se nás sejde tolik, že budeme u 
stolu namačkaní jako sardinky :-) Neváhejte ani chvilku a pojeďte s námi! Více v infostánku! 
 

K té správné vánoční náladě nám však přeci jenom něco chybí. Koho má stále bavit chodit ulicemi 
s deštníkem a vyhýbat se kalužím. Můžeme jen doufat, že se příroda umoudří, a zasype nás co nejdříve 
pořádnou sněhovou nadílkou. Nejen, že pak bude naše vánoční atmosféra naprosto dokonalá, ale 
v lednu budeme moci společně vyrazit na běžky či sjezdovky! Už se nemůžu dočkat!!!  

Užijte si prosincové akce a budu se vás těšit v roce 2015! Váš Hlásínek 
 

Tučňáci za listopad celkem pořadí  
 Gepard 54 211 1.   
 Soptík 54 159 7.   
 Marek 5 39 23.-24.   
 Grizzly 58 209 2.   
 Jenda 55 203 3.   
 Smíšek 53 142 10.   
 Orel 16 41 22.   
 Kaktus 5 39. 23.-24.   
 Shrek 0 0 27.-29.   
 Loutka 0 36 25.   
 Svišť 52 201 4.   
 Šmuel 53 185 6.   
 Vlk 52 195 5.   
 Vašek 2 34 114 13.   
 Celkem 491 1774 1.  

 

Mloci za listopad celkem pořadí  
 Marvin 18 106 14.   
 Bizon 18 138 11.   
 Levhart 0 4 26.    
 Krtek 33 122 12.   
 Piškot 9 102 15.   
 Majkl 40 147 9.   
 Honey 31 72 18.   
 Tomáš        37 86 16.   
 Beny 37 57 21.   
 Vašek 40 80 17.   
 Ondra 3 27 61 19.   
 Sebi 16 58 20.   
 Samsung 50 151 8.   
 Celkem 356 1184 2.   

 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  pprroossiinneecc  
  

   3.12.2014 - Schůzka (ta dnešní) 
      7.12.2014 - Výprava – Mustang Road Show 
 10.12.2014 - Družinovka – Marvin + Bizon 

 11.-14.12.2014 - Vánoční výprava 

 17.12.2014 - Schůzka  

Sníh již začal padat a  
zároveň  v našem  

BODOVÁNÍ 
 padají doslova závěje Mustangů!  

Milý Ježíšku, moc bych si přál, aby... 

Hlásínek pokračoval i na druhé straně! :-) 


