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Dobrý den rodiče, ahojky Medvíďata.
Tak a máme za sebou první dva měsíce nového roku 2013 a zároveň větší dvouměsíční bodování. Prožili
jme už docela dost povedených akcí a mnoho středečních schůzek na kterých jsme zažili spoustu
legrace. A s určitosti vám ještě mohu slíbit hodně smíchu, zábavy a dobrodružství na dalších schůzkách
a výpravách. Chtěla bych touto cestou požádat rodiče, aby jste v rámci možností děti pouštěli na výpravy
a akce s oddílem. Pokud opravdu nemůže vaše dítě s oddílem na akci, prosím o omluvu formou sms zprávy.
Zároveň bych touto cestou chtěla připomenout, že je nové pololetí a platí se příspěvky do oddílu ve výší
200,-kč. Už nám začalo svítit sluníčko, takže na schůzkách budeme častěji chodit ven, prosím proto o věci,
které mohou děti zašpinit. Zároveň sledujte naše webové stránky, kde najdete veškeré informace k akci
i případné změny.
Co nás teda v druhé polovině školního roku čeká? Nejbližší akce je už teď v sobotu a jedná se o náš
oddílový countrybál určený rodičům a přátelům. Těšíme se, že se zase uvidíme a prohodíme pár vět.
Následovat bude třídenní akce se staršími na chatě 15.-17.3. 2013, pak jsou naplánované jednodenní
výpravy. Třídenní akce bude ještě v květnu pod názvem Jarní turnaje a v červnu bude připravena pro
Medvíďata dvoudenní výprava pod stan. No a v srpnu se snad uvidíme zase se všemi na táboře Medvíďat.
Tady bych chtěla požádat rodiče, aby dětem postupně pořídili kvalitní obuv a na léto dobrý, teplý spacák.
Rovněž chci připomenout odevzdaní návratek ohledně táboru v srpnu, samozřejmě počítáme i se sourozenci
s kterými jsme mluvili. Tak hurá ven do přírody za hřejivými paprsky slunce. -Ješ-
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Zimní sraz na Ostravici – 12. 1. 2013
Jako každý rok, tak i letos se nás zde sjelo více než 150 účastníků. Všechny oddíly nebo alespoň většina
měly jako vždy připravenou soutěž. Jak už je tradicí, tak i náš oddíl se zapojil a přichystal si průzkumácký
slalom na zasněžené louce. Děkujeme samozřejmě všem tvůrcům a stavitelům plakátu, díky kterého k nám
všichni trefili. Abychom se nenudili hned po tom, co jsme si odběhli poměrně náročný slalom, obešli jsme
si buď jednotlivě či ve skupinkách všechny ostatní soutěže a zkusili štěstí… A taky že se nám dařilo!!! Na
závěrečném nástupu jsme tleskali vlastním členům a radovali se z úspěchu.
Na závěr jsme ještě pořádně zablbli, a potom už jen nasedli společně s oddílem BVÚ do autobusu, který nás
zavezl až ke klubovně. - Se-
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Miniuzlařská regata- 26.-27. 1. 2013
V sobotu odpoledne jsme se sešli v naší velké klubovně. Rozhodli jsme se, že dokud je světlo půjdeme
si ven zahrát bojovou hru s názvem „kyblováná“. Štěstí bylo, že venku moc nasněžilo. Po chvíli
strávené na čerstvém vzduchu nás už začali zebat ručičky a nožičky, a tak jsme se rozhodli vrátit zpět
do klubovny, kde nám Ještěrka uvařila teplý čaj, který nás pěkně zahřál. V podvečer jsme si opakovali
uzly, které jsme se naučili - ambulák, lodní, rybařík. Po krátkém opáčku jsme začali vázat na čas.
Všichni se umístili a zvládli časový limit. Po náročném vázání jsme ještě před večeří zahráli pár her jako
je člunkový běh, kde každý běhal na čas. Dokonce i Ještěrka s Mihou si při velkém potlesku zaběhaly.
Na večeři jsme uvařili párky. Večer se přiblížil a tak jsme si zašli vyčistit zuby, nachystat věcí na spaní
a vybrali jsme si film „Já a moje příšera“ na který jsme se dívali. Během filmu si někteří i krásně zaplakali.
V neděli ráno jsme měli na snídani buchty, které nám naše maminky napekly. Aniž jsme se nadáli už byl
čas, aby si pro nás přišli rodiče. -Rad-
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Lyžařský tábor 6. – 10. 2. 2013
Přijeli jsme na chatu Třeštík, která je situována blízko malé sjezdovky. Chata je bývalou celnicí, ale pro nás
byla výborným zázemím, kde jsme v teple odpočívali po každodenní námaze. Počasíčko nám víceméně přálo
a užili jsme si dokonce pár slunečních paprsků.
Vlek, který byl hned vedle chaty (takže jsme se nemuseli tahat velkou vzdálenost s lyžemi), byl téměř
výhradně náš, stejně tak sjezdovka.
Když jsme se vysíleni vraceli zpátky na chatu, vždy nás zásluhou maminky a babičky „Dortíkových“ čekal
výborný oběd či večeře .V podvečer vždy po lyžování jsme hráli různé hry na téma „Cesta do středu země“,
kterou si připravila Miha s Ještěrkou. Sněhu a zimních radovánek jsme si užili do sytosti. Někteří byli odvážní
a svahem se řítili jako lavina, jiní pak skončili v závějích téměř až po krk a bílou nádherou se vyloženě
obklopili.
Určitě je zde nutné vyzdvihnout úsilí našich nejmenších odvážlivců ( Makša, Ema, Terka, Kuba, Míša, Maty
a Viki) - sedm statečných a hlavně jejich šikovnost. Malá Medvíďata pod vedením pana Dortíka, Martina,
Housky a pana Malíka za pár dní zvládala krásné obloučky a dokonce všechna uměla zkrotit neposednou
pomu. Získané znalosti pak zúročili poslední den, na který se také pořádně vyparádili – helmy ozdobené
vlastnoručně vyrobenými obrázky zvířátek na svahu jistě všechny zaujali.
Také letos to uteklo jako voda a všichni se zdraví, unavení, ale vydovádění a spokojení vrátili zase do
civilizace. -Ješ-
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Naše město – 24.2.2013
Naše expedice badatelů se vydala poznávat město známé, neznámé a to Ostravu. Kroky nás zavedli na
Výstaviště, kde se konala výstava zaměřena na zrakové a sluchové postižení. Všichni jsme měli možnost
si vyzkoušet, co všechno každodenně tito lidé zažívají. Po svačině náš kompas míří na svět podmořský a to
do vedlejší expozice akvárií. Po kulturně vzdělávacích akcích odcházíme ven, kde máme hodinu na bojovku
pevnosti. Díky Lukáši a Matějovi tento boj proběhl proti vedení v poměru 5:2 (vedoucí). Ze začátku vedení
mělo lepší strategii, ale pak nás roznesli na kopytech. Kuba pronásledoval Mihu a ostatní šli po Ještěrce,
škoda je, že holky nám hru bojkotovaly (asi koulování není oblíbená zábava holek). Ani jsme se nenadáli
a už míříme zpátky domů. -Miha-
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Maty

336
311
302
268
235
211
210
207
206

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

10. Míša
194 b.
11. Jonáš
180 b.
12. Laura
165 b.
13. Matěj Kv. 154 b.
14. Pazourek
137 b.
15. Péťa
122 b.
16. Pepa
71 b.
17. Ondra
0 b.
– dlouhodobě nemocen

Akce březen – duben 2013
15.- 17.3. 2013
13.4. 2013

Třídenní akce
Jednodenka

Co se vše boduje : Je to hlavně účast na výpravách, na schůzkách a získané body za hry.
I za omluvenou akci jsou body do bodování.
TOM Průzkumník: Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka ; bankovní spojení: 9050573/0300 IČO: 65497651
mobil: (Ještěrka) 6044 89 277, jesterka@pruzkumnik.com, (Miha) 777 213 992 ; www. pruzkumnik.com
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