
V prosinci se mezi sněhovými 
vločkami objevila také  

jedna zářivá hvězda  

 která se jmenuje…  
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Ahoj kluci, jen málokomu se chce věřit, jak rychle ten čas letí. Jakoby to bylo včera, kdy jsme spolu 
stáli na nejvyšší hoře Jizerských hor a soutěžili s největší bramborou o 1. Mustang roku…nebo když 
jsme se na slunečném a hřejivém konci září procházeli bývalým vojenským prostorem Ralsko. Jenže 
jako když čas kouzelným proutkem mávne a najednou tu máme prosinec – měsíc pověstný svou 
zvláštní atmosférou, která se s ubíhajícími dny na kalendáři stále stupňuje. Její síla se ještě zvyšuje 
s prvními sněhovými vločkami, příchodem Mikuláše či nejrůznější výzdobou v ulicích a oknech domů. 
Jistě všichni tušíte, že hovořím o nadcházejících vánočních svátcích, které by měly pro všechny 
lidské bytosti znamenat klid, pohodu a radost. K vánočním svátkům rovněž neodmyslitelně patří čas 
strávený se svými nejbližšími – rodinou, kamarády, známými a zkrátka všemi, které máme rádi.  
A já pevně věřím, že do této skupiny řadíte rovněž ty, kteří dohromady tvoří celý 27. oddíl skautů. 
Využijme tedy nadcházejících vánočních svátků k tomu, abychom se alespoň jednou za rok sešli 
skutečně všichni, kteří ve svém srdci nosí kus 27. oddílu. Zasedněme spolu ke štědrovečernímu stolu 
v útulné chatě v Janově nad Nisou a vytvořme si tu neopakovatelnou atmosféru skautských Vánoc, 
kterou nikde jinde, než na Vánoční výpravě s naším oddílem, určitě nezažijete!  
Doufejme jen, že nám bude v letošním roce příroda nakloněna a sešle nám co nejdříve bohatou 
nadílku sněhu. To proto, abychom se začátkem ledna mohli začít prohánět po sjezdovkách nebo se 
nechat unášet krásami zimní krajiny s běžkami na nohou. Jen nevím, na co se mám těšit dřív… 
Mějte se hezky, užijte si prosincových akcí a budu se na vás těšit na Vánoční výpravě! Váš Hlásínek 
 

Tučňáci za listopad        celkem  pořadí  
 Grizzly 26 140 14.  
 Krtek 42 187 2.-3.  
 Šmuel 36 171 4.-6.  
 Kaktus 12 90 20.  
 Svišť 42 187 2.-3.  
 Vlk 16 161 10.-11.  
 Vašek 19 37 25.  
 Martin 21 97 19.  
 Medík 42 121 17.  
 Henry 16 155 12.  
 Leo 43 188 1.  
 Theo 21 164 8.-9.  
 Žralok 32 171 4.-6.  
 Filip 2 38 131 16.  
 Kryštof 10 10 29.  
 Matyáš 11 11 28.  
 Celkem  427 2012 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mloci  za listopad  celkem  pořadí  
 Jenda 26 164 8.-9.  
 Smíšek 27 146 13.  
 Honey 21 62 22.  
 Piškot  0 36 26.  
 Samsung 11 111 18.  
 Sechy 6 22 27.  
 Lukáš 16 88 21.  
 Ondra 0 0 30.  
 Radim 31 169 7.  
 Šimon 3 50 23.  
 Filip 32 171 4.-6.  
 Brouk 19 136 15.  
 Honza 20 161 10.-11.  
 Lukáš 2 36 46 24.  
 Celkem  248 1362 2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRoozzppiiss  aakkccíí  nnaa  pprroossiinneecc  
  

  7.12.2016 - Dnešní družinová schůzka 
14.12.2016 - Schůzka 

16.-18.12.2016 
21.12.2016 

- 
- 

Vánoční výprava 
Schůzka 

4.1.2017 - Schůzka 
 

11.1.2017 - Družinová schůzka 

 14.1.2017 - Výprava (běžky/sjezdovky) 
 

 

Říká se, že poctivá práce přináší ovoce… 
 

V našem oddíle to však funguje tak, že 
poctivá snaha a docházka přináší Mustangy!  

 

Že nevěříte? 
 

Tak mrkněte na prosincové bodování!  


