
Jeden z vás si z prosince odnáší nejen 
mnoho gratulací a uznání,  

ale také navíc   
rovných 63 Mustangů  

Tím šťastlivcem je… 
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Ahoj kluci! 
Tak co Vánoce? Dostali jste vše, po čem vaše srdce toužilo? Já jsem s Ježíškem naprosto spokojen, 
akorát mohl přinést více mrazu a sněhu. Dříve než se s prosincem, a s ním i rokem 2015, úplně 
rozloučíme, udělejme si malou rekapitulaci toho, co se v tomto měsíci odehrálo. 
Tento vánoční měsíc jsme uvítali účastí na skvělé hudební soutěži s Coverbandem, která se odehrála 
v klubu Bedna. Myslím, že to byla opravdu pecka! Pěkně jsme to tam rozjížděli a sešlo se nás tam 
tolik, že prostory tohoto klubu jen tak tak stačily!  Další zajímavou událostí bylo, že v prosinci vyšel 
další, v pořadí již sedmý díl Hvězdných válek, jejichž atmosféra dolehla i na jednu z našich schůzek a 
mohli jste si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je podstoupit výcvik rytíře Jedi. Prosinec jsme 
zakončili nádhernou Vánoční výpravou, která se odehrála na chatě v Janově, a Ježíšek si zde udělal 
takovou malou rozcvičku na to, co ho čekalo za pár dní u vás doma! 
Věříme, že se vám prosinec líbil a že jste během vánočních svátků načerpali potřebnou energii na 
následující poslední měsíc školního pololetí, abyste s úspěchem zvládli všechny testy, které vás ještě 
čekají. Zároveň také doufám, že jste vykročili do nového roku tou správnou nohou a že pro vás bude 
ještě úspěšnější a radostnější než rok 2015. Věřím, že počátek roku 2016 přinese také trochu sněhu, 
protože bych rád vytáhl své lyže a vyrazil na svah! A jsem si jistý, že nejsem sám! Snad nám příroda 
nějaký sníh nadělí, abychom mohli společně svištět ze svahů na sjezdovkách nebo si užívat přírody 
s běžkami na nohou! Tímto se s vámi loučím a přeji vám šťastný a veselý rok 2016! Váš Hlásínek 

Tučňáci za prosinec     celkem pořadí  
 Mára 31 96 17.   
 Grizzly 62 242 5.   
 Krtek 25 145 13.   
 Kaktus 31 39 24.   
 Spvišť 61 211 9.   
 Šmuel 62 271 2.-3.   
 Vlk 61 271 2.-3.   
 Vašek 29 95 18.-19.   
 Martin 33 134 15.   
 Henry 57 218 8.   
 Medík 63 249 4.   
Celkem 339 1547 1.  

 

Mloci za prosinec  celkem pořadí  
 Jenda 61 224 7.   
 Bizon 25 71 22.   
 Piškot 25 123 16.   
 Orel 0 70 19.   
 Honey 8 93 20.   
 Smíšek 57 225 6.   
 Beny 0 0 25.-26.   
 Tomáš 0 0 25.-26.   
 Samsung 33 174 12.   
 Lukáš 37 204 10.   
 Ondra 5 72 21.   
 Sechy 35 177 11.   
 Šimon 25 141 14.   
 Radim 62 278 1.   
Celkem 417 1547 2.  

 

Rozpis akcí na leden 
 

6. 1. 2016 - Schůzka – ta dnešní 
13. 1. 2016 - Schůzka  
16. 1. 2016 
20. 1. 2016 

- 
- 

Výprava – běžky/sjezdovky 
Schůzka 

27. 1. 2016 - Schůzka 
 

30. 1. 2016 - Výprava na boby s vlčaty 
3. 2. 2016 - Družinovka - dělená 

 

Když příroda nenaděluje, 
musí se toho ujmout štědré… 

BODOVÁNÍ 


