
    

Ahojda ČLOVÍČKOVÉ ZLATÍAhojda ČLOVÍČKOVÉ ZLATÍ

HRAVÝ SILVESTR

Chci vás touto cestou navnadit na plánovanou 
silvestrovskou akci s názvem:

aneb

POPUSŤ UZDU SVÉ FANTAZII



    

Pátek 14. 11. jako šílený den Blbec a naprosté fiasko s čundrem, jež se měl konat tento 
víkend, mě nakoplo k tomu, že Vás (i sebe) začnu zase ladit pozitivním směrem a začnu Vás 

bombardovat mejlíky ohledně silvestra. 

Ač je to neuvěřitelné, letos jsme měli s chaloupkou dokonce na výběr. Po zralé úvaze a malé 
debatě v úzkém kruhu jsme rozhodli zamířit na letošního silvestra opět do Sobotína pod 

Jeseníkem. 
Pro ty, kteří tam ještě nebyli, přikládám něco málo foteček na inspiraci a naladění… :o)



    

Než přistoupíme k tomu, CO, KDE, JAK, KDO či PROČ, měli bychom si ujasnit hlavní otázku a to je 
KDY !!! 

Letošní vánoční prázdniny jsou opravdu skvěle vyhlížející, volňásek ze školy či z práce může být delší 
než se zdá. Jukněte do kalendáře a rozhodněte hlasováním:

Kalendář říká, že: Štědrý den je ve středu, pak pár dní pro babičky, dědečky a jiné podobné 
příbuzné :o) a 28. neb 29. jsme obvykle vyráželi na akcičku. Letos se asi naskytuje více možností kdy 

a na jak dlouho vyrazit:

1. možnost – vyrazíme zase 28. (ne) nebo 29. (po) 12. a vrátíme se jako obvykle 1. 1. (čt)
2. možnost – vyrazíme na akci později 30. (út) nebo rovnou 31. (st) 12. a vrátíme se až 

4. 1. v neděli
3. možnost – vyrazíme 29. (po) a zůstaneme na chaloupce do 2. (pá) nebo 3. (so) 1.  

Prosím, sedněte k netu a kalendáři, prodebaťte situaci a možnosti s maminkou, tatínkem, se 
známými, s medvídkem, králíčkem či nevím s kým ještě a ozvěte se mi na geegee@centrum.cz 
nebo 603 358 463 nebo 732 971 229 a nebo někdy i na Skype Geengulka v anonymním 
hlasování (já to nikomu neřeknu :o)), která možnost by pro vás byla nejlépe přijatelná. Podle toho 

pak můžeme plánovat detailněji akcičku. 
Hlasování začíná :

P R Á V ĚP R Á V Ě

T  E  ĎT  E  Ď



    

T A K Ž E

• Co:Co: „HRAVÝ SILVESTR“„HRAVÝ SILVESTR“ s podnázvem  s podnázvem „Popusť uzdu své fantazii“ :o) :o)
• Kde:Kde: SobotínSobotín
• Jak:Jak: jak to nejlépe dovedeme, program je v procesu tvorby, budu vás stále jak to nejlépe dovedeme, program je v procesu tvorby, budu vás stále 

bombardovat mejlíkamabombardovat mejlíkama
• Kdo:Kdo: všichni, kdož se přihlásívšichni, kdož se přihlásí
• Proč:Proč: protože chcemeprotože chceme

• Kdy:Kdy: podle toho jak dopadne hlasovánípodle toho jak dopadne hlasování

• Hlasujte o termínu a přihlašujte se na:Hlasujte o termínu a přihlašujte se na:
Mejl -  Mejl -  geegee@centrum.cz  nebonebo  

Tel Tel --  732 971 229  nebonebo  603 358 463 nebo
Skype - Geengulka

• Dotazy:Dotazy: zasílejte na výše uvedené kontakty :o)zasílejte na výše uvedené kontakty :o)



    

Pište, volejte, smskujte, mejlujte, Pište, volejte, smskujte, mejlujte, 
skajpujteskajpujte

ZDRAVÍM VÁS A TĚŠÍM SE NA VAŠE NÁZORY A 
PŘIPOMÍNKY A TAKY NA TO AŽ VÁS ZASE UVIDÍM

PA PA GEENGULA :o)


