BUMERANG - Medvíďata

BUMERANG - Medvíďata

březen - duben 2014

březen - duben 2014

Ahojky Medvíďata, milí rodiče!
Čas běží rychle jak voda a je tady opět dvouměsíční hodnocení. Bodování už bylo rozdáno, takže děti už ví,
jak dopadly. Odpadly nám sice nějaké schůzky kvůli plánované výměně oken, ale čtyři výpravy se povedly.
Teď se všichni připravujeme na poslední dva měsíce oddílové činnosti, ale hlavně na blížící se letní tábor
Medvíďat 12.7.2014 – 19. 7. 2014. Takže malá rekapitulace, přihlášky na tábor je třeba odevzdat do 14.
5., nejpozději však do 21. 5. 2014. Cena tábora je 1600,-kč a částku je třeba uhradit do 15. 6. 2014 na
účet oddílu. Dne 4. 6. 2014 bude v klubovně oddílu Průzkumník od 18.00 hod. krátká informativní schůzka
ohledně vybavení dětí na tábor a potřebných papírů. Chci Vám ještě připomenout, že vaše dítě potřebuje
potvrzení od lékaře (nesmí být starší 1 roku), že se může zúčastnit LT. Ale vy to už všichni moc dobře znáte.
Do konce školního roku zbývají pouze 3 výpravy. Budeme velice rádi za účast v hojném počtu.
-ješ- a -rad-
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Bolatice - 21.-23. 3. 2014
Nemělo cenu zůstávat na víkend doma. Vpátek se prostě odjíždělo do Bolatic na základnu místních skautů a
basta fidli. I přes ujištění jednou nejmenovanou dopravní společnosti že kupa lidí jedoucí v jednom vozidle
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Tato akce byla hodně povedená. Sešli jsme se
odpoledne a hned jsme se vydali na malou procházku
k řece Ostravici. Na louce jsme si zahráli hry a
k večeru jsme se vrátili zpět do klubovny. V klubovně
jsme si nachystali věci na spaní a převlékli se do
pyžam. Poslouchali jsme a tančili na dětskou hudbu,
plnili soutěže a řádily. Soutěž o nejhezčí pyžamo
vyhrál bezkonkurenčně Jonáš se svou noční košilkou
a apartní čepičkou. Najednou jsme odchytli Ráďu,
a celou jsme ji popsali fixi a postříkali šlehačkou!
A proč? Houska měla narozeniny a Medvíďata si to
řádně užívala. Popřáli jsme ji, dostala dort Marlenku
se svíčkami a nechyběly ani rychlé špunty. Večer na
zklidnění se děti dívaly na dětský film. Druhý den jsme všichni společně zdobili papírové ruličky na blížící se
oddílový country bál. Rodiče si děti v dopoledních hodinách vyzvedli a my se rozloučili. -ješ-
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nebude problém - problém to byl. Nervózní spolucestující,
nervózní šofér - no prostě něco co nutí člověka se ještě
více těšit až dojede na místo. Ale někteří z nás si na
podobné věci už zvykli-někdy si lidi nechtějí připustit
že tuto jízdu prostě nebudou mít takový klid a veget v
prázdném buse jak to na jejich trase možná obvykle bývá.
Bolatice nás přivítaly jako obvykle - nijak, jsou zkrátka
stále stejné. Ubytovali jsme se, zahráli nějakou drobnou
hru a hurá na kutě. Druhý den se pak nesl ve znamení her,
ihned po snídani (mimochodem tvořené čerstvě upečeným
pečivem z místí vyhlášené pekárny) jsme vyrazili na hřiště
ke škole. Jo hřiště, parádní hřiště - a tam jsme blbli až do
oběda, vybíjená na rozehřátí, ovečky a buldoci, zvedací
hoňky - jak říkám, až do oběda. Odpolední klid uběhl
jako voda a vyrazilo se na krátkou procházku, tu nám
zpestřoval občasný výskyt bomb, medvědů a lokálních
povodní a koneckonců i mizející naučná stezka objevující se znenadání odkudkoliv a vedoucí do kamkoliv
- jen ne tak jak by měla jít podle mapy. Ale bylo to kvalitní protažení nohou. Malá třešnička na dortu už
byla klasika v podobě Kamene, nůžek a papíru. Večer se opekly vuřty, zabékalo se několik písní a poté se
už jen trochu blbnulo - každý po svém ale stále organizovaně, to musím dodat. Neděle je už pověstná svým
úklidem, zahráli jsme ještě Pexeso speciální edice od fa.Žuzík a spol., popadli batohy a zpáteční cestu jsme
si v autobuse už docela vychutnali. -pa-
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Štramberk - 5. 4. 2014
Akce byla spíše rodinného typu, ale i tak velice povedená. Hodně dětí bylo totiž omluveno, většinou byly
ve škole v přírodě. Počasí bylo sice trošku chladné, ale bylo veselo. Prošli jsme si jeskyni Šipku, navštívili
štramberské náměstí, kde jsme si všichni nakoupili tradiční specialitu - štramberské uši. Samozřejmě jsme
si nenechali ujít výstup na pověstnou Štramberskou Trúbu. Cestou zpět jsme prošli kolem rozhledny na Bílé
hoře a navštívili jsme místní Arboretum. No a pak už jen vláčkem zpět domů do Ostravy. -ješ-
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Meleček - 25.-27. 4. 2014
Konečně jsme se dočkali další vícedenní výpravy. Sice nás při cestě do chaty v Žimrovicích překvapil prudký
déšť, ale i tak jsme to zvládli docela dobře. Dorazili jsme večer – Martin nás dovezl a tak jsme při světle
luceren povečeřeli a šli spát. V sobotu ráno nás překvapilo sluníčko, rychle jsme toho využili a vyběhli
z chaty ven, abychom si zahráli hry. Protože jsme měli s sebou kostým čarodějnic, museli jsme si vyrobit
k němu i koště. Na němž jsme potom uspořádali letecké závody. Nejvíce nás bavila houpačka, jenž vysela
ze stromu a my se mohli pořádně vyřádit. Po obědě jsme si zahráli bojovku s barevnými lístečky, ale počasí
nám nepřálo a zase začalo pršet. Rychle jsme utíkali do chaty a tam se vytáhly deskové hry. Po večeři jsme
si zahráli také elektřinu a bingo. Den rychle uběhl a my jsme šli zase do hajan. Přišla neděle, kde po snídani
jsme šli dohrát do lesa bojovku. Za chvíli jsme se museli balit a uklízet chatu. Cesta k vlaku byla dlouhá, ale
naštěstí nepršelo a tak Baruška, Makša, Čudlík, Michal, Péťa,
Ema, Robin, Jonáš, Ráďa, Ještěrka, Mája, Denča a Leonka
jsme všichni šťastně dojeli domů :-). -rad-
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Akce 2014:
16.-18.5.14
31. 5. 2014
13.-15.6.2014
12.-19.7.2014

Jarní turnaje
Jednodenka
Závěrečná - Čermná
LT Medvíďata

TOM Průzkumník: Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka ; bankovní spojení: 9050573/0300 IČO: 65497651
mobil: (Ještěrka) 6044 89 277, jesterka@pruzkumnik.com, (Radka) 724 812 994 ; www. pruzkumnik.com

Makša
Peťa G.
Ema
Michal
Robina
Míša K.
Růžovka
Štěpán H.
Ondra K.

182b..
180b.
174b.
170b..
154b.
152b.
150b.
144b.
142b.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jonáš
Aneta Š.
Terka H.
Barča A.
Luky H.
Roman F.
Matěj K.
Naty Š.

136b..
132b.
118b..
98.
96b.
68b..
58b.
30b.

Akce 2014:
16.-18.5.14
31. 5. 2014
13.-15.6.2014
12.-19.7.2014

Jarní turnaje
Jednodenka
Závěrečná - Čermná
LT Medvíďata

TOM Průzkumník: Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka ; bankovní spojení: 9050573/0300 IČO: 65497651
mobil: (Ještěrka) 6044 89 277, jesterka@pruzkumnik.com, (Radka) 724 812 994 ; www. pruzkumnik.com

