
21.   Lenka 71b. 24.   Marťa 20b. 

22.   Maskáč 70b. 24.   Kate 20b. nováček 

22.   Michal 70b. 25.   Kuba 19b.  nováček 

23.   Sunny 69b. 26.   Aneta 15b.  nováček 

23.   Láďa       69b.            27.   Jarek 14b.  nechodí 

     

     Bodování družin: 

1. Tygři  1229b. 

2. Delfíni  1031b. 

3. Kamzíci 687b. 

 

 

Chtěl bych připomenout: 

 Nemám stále přihlášky na tábor od: Řeháčků, Teichmanové, Koldinského, Zálešákové, Francové 

a Koplové, prosím doručte je co nejdříve 

 Připomínám, že měla být do 30.4. zaplacená záloha na Chorvatsko 

 Co nejdříve bych potřeboval peníze za dresy (300Kč) od lidí, kteří si je objednali 

 

 

Tak a na závěr pár slov k Medvíďatům. 

 

Musíme všechny malé pochválit, opravdu jste šikovní! 

Co jsme všechno zvládli za uplynulé dva měsíce? Víme co je Nováčkovská zkouška                  a 

sbíráme podpisy, seznámili jsme se s Morseovou abecedou a umíme ji luštit a v neposlední řadě se 

nováčci pomalu a jistě učí uzly. 

S Česílkem musíme hodně pochválit Ríšu Bolka, neboť ten jediný byl skoro na všech výpravách. 

Ostatní Medvíďata by s účastí na akcích měli přidat a rodičům chceme jen říct, ať se nebojí děti 

pouštět na tří denní akce pod stan, je pravda  že můžou po výpravě onemocnět, ale takhle se jím 

přirozenou cestou otuží imunitní systém. Děti poznají daleko více krásy přírody a hlavně se 

osamostatní, neboť se naučí starat se sami o sebe. Teď už budou na programu pouze vícedenní akce 

pod stan. A protože víme po letitých zkušenostech, že děti z výprav přijedou unavené, jejich 

povinností by mělo být naučit se a nachystat si věci do školy na pondělí ještě v pátek před akcí!!! 

Prosíme rodiče, aby děti omlouvali z akcí! Medvíďata bojují o každý bodík a omluvená výprava 

nebo schůzka znamená pro ně  body do bodování na víc! Vzoroví jsou rodiče Kačky a Martina.  

V našich zásobách máme ještě pár oddílových trik, které nám slouží místo krojů. Cena trika je 100,-

Kč a toto triko Vám již zůstává! 

 

To je od nás vše, loučí se Ještěrka a Česílko 

  

 

Úplně nakonec vyhodnocení bodování za měsíc BŘEZEN - DUBEN 2007 

 

 1. Ríša 391 bodů 7. Dany 234 bodů 

 2. Deny  302 bodů 8. Katka 228 bodů 

 3. Zuzka 275 bodů 9. Richard 227 bodů 

 4. Míša 260 bodů 10. Ondra 153 bodů 

 5. Anežka 258 bodů1 11. Tomáš 138 bodů 

 6. Martin 254 bodů 

 

 

 

 

Bumerang         březen – duben 2007 

 

Ahoj kamarádi, rodiče… 

 

 Do oddílu jsem nastoupil v desíti letech a nikdy mě nenapadlo, že bych mohl vést jeden 

z nejlepších oddílů v Ostravě. Byl jsem tlusté postavy a neměl jsem příliš kamarádů. Zlom nastal ve 

14 letech, kdy jsem se začal vytahovat. Vyhrával jsem všechny bodování a získával spoustu přátel. 

O rok později jsem se dostal do puberty a oddíl šel stranou. Nenávidělo mě celé vedení a tak jsem 

zažil první odchod. Jediná osoba, která kdy věřila, že ze mě může něco být, byla Ika. Ta mě dotáhla 

zpátky a začal jsem fungovat od začátku v Porubském Průzkumníku. Zhruba po roce se musel oddíl 

kvůli problémům s klubovnou spojit s Průzkumníkem v Hrabůvce. Opět vzpomínky na moji 

pubertu způsobily, že jsem musel odejít. Oddíl mi však po čase začal chybět a tak jsem se vrátil a 

začal jsem se starat o materiál. Po táboře 2006 jsem oddíl Průzkumník převzal a tak padlo na mojí 

hlavu spoustu povinností. Ika dobře věděla, že jsme ve finanční tísni, tak mi pomáhala jak se dá. 

Martin mě co nejdříve zaměstnal, abych nemusel chybět na žádných výpravách. Přestalo fungovat 

celé vedení, a tak jsme na to zůstali s Česílkem sami. Jsem nejmladší vedoucí, který kdy vedl 

Průzkumník, a proto oddíl i jinak vedu. Mám jiné způsoby, jiné myšlení a proto to teďka vypadá 

úplně jinak než kdysi. Musel jsem si tedy v oddíle dát pauzu a možná se i lépe připravím na 

maturitu. V mé nepřítomnosti mě bude zastupovat Martin Slavík. Ten bude mít na starosti schůzky 

starších a Česílko schůzky nejmenších. Nezbývá mi nic jiného, než Vám všem popřát mnoho štěstí.  

 

Fakír 

(Vladimír Basel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teď k  jednotlivým výpravám: 
 

10.3 proběhla naše největší akce Country bál. Již 

devátý ročník ani letos nezklamal dobrou hudbou, 

pitím a skvělou atmosférou. Že kapela Kulhavá 

kobyla je stále skvělá jsme se všichni opět 

přesvědčili. Letos jsem si řekl, že to konečně 

vydržím do dvanácté hodiny nepít. Skoro se mi to 

povedlo, nebýt MARADŮ. Ale jsem rád, že to 

takhle bylo, protože jsme si všichni hezky 

popovídali a zatancovali. Myslím si, že se všem náš 

letošní bál velmi líbil a těším se na příští. 

 



16-18.3. Jsme se vydali na chatu Ostravici. Tahle akce 

patřila mezi ty vydařenější. Dobré jídlo, slušné počasí 

a výborný program, který si připravil Mirfil. Stihlo se 

zahrát spoustu her a zároveň se i učilo. Já jsem se 

hodně nasmál při situaci, když Bandaska nabíral vodu 

ze studánky, která byla dost hluboká. Měl strašně 

špatnou náladu a vodu musel vytahovat kastrolem 

přivázaným na drátku. Co se nestalo, kastrol se urval, 

on zlostí kopl do studny, která byla betonová a ukopl si 

palec. Chytl jsem záchvat smíchu a on byl ještě více 

naštvaný... 

 

 

Dne 6.-9.4. jsme se jako každý rok vydali na rádcák pro vedení a 

vedoucí družin. Letos jsme si pro všechny připravili malou fintu. Dali 

jsme sraz v klubovně, kde byly nachystané teletiny a celty. Všichni si 

museli sbalit jen to nejnutnější do teletin a zbytek nechat v klubovně. 

Nádherný pohled jak každý nadává a přemýšlí co sbalit. Zvolili jsme 

Jeseníky a musím uznat, že bylo krásně. Opalovali jsme se, plavali a na 

Pradědu jezdili po sněhu. První dvě noci jsme spali přikrytí celtou ale 

jakmile jsme nemohli rozmrazit ráno vodu v kotlíku, přemístili jsme se 

do chaty..Málem jsme zmrzli, ale bylo to super. A navíc jsme hezky 

uklidili kolem celé chaty a popálili nepořádek.. 

 

 

1.4. proběhla jednodenní výprava spolu s oddílem Paprsek a Zálesák na louce Čvachtalka 

20.-22.4. se putovalo pod stany na břidlicovou haldu do Jakartovic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Turistické závody 2007 
 

 

V minulých letech jsem se účastnil závodů skoro sám. Byla nás 

jenom hrstka, která závodila. Letos jsme do závodů vtáhli i 

starší děcka. Všichni jsme se divili, co všechno dokážou. 

Spoustu umístění a spousta medailí pro oddíl. Vytvořili jsme 

takový malý závodní tým. Zúčastnili jsme se třech základních kol – Havířov, Orlová a Bohumín. 

Většina nás postoupila do vyšších kol, které se konají v příštích týdnech. Jeden závod se shoduje 

s Janovem, takže to vypadá, že v sobotu ráno si půjdeme zaběhat na jižní Moravu a hned poté 

pojedeme do Janova. Držím všem palce, ať se 

daří, málo trestných bodů a rychlé boty.  

Český pohár: 5.5. Březolupy - Jižní Čechy 

  19.5. Ostravice 

  2.6. Veltrusy – Západní Čechy 

 

 

 

 

Bodování jednotlivců:  

 

1. Pepíno 180b.  11.   Verča 94b. 

2. Ségra  179b.  12.   Škvára 93b. 

3. Barča  146b.  13.   Žuzu 92b. 

4. Klárka 140b.  13.   Lulu 92b. 

5. Petr  135b.  14.   Aďa 91b. 

6. Vít  132b.  14.   Jojík 91b. 

7. Jupík  122b.  15.   Adoš 85b. 

7. Kobzy  122b.  16.   Eliška 84b. 

8. Karolína 120b.  17.   Katka 80b. 

9. Šmudla 114b.  18.   Brumla 75b. 

    10. Radka  104b.  19.   Mikeš 74b. 

                              20.   Bořík     72b. 

 


