
Ahoj průzkumníci, milý rodiče!

 Máme před sebou nový školní rok 2004/2005 a tímto rokem začínáme také naší oddílovou činnost. Věříme, že Vaše chuť 
jezdit na oddílové akce a účastnit se schůzek bude stejně velká, jak v předešlém školním roce.
 Před táborem od nás odešel Houba (jiné zájmy) a po táboře se už neuvidíme ani s Křovím. Doufáme, že nezapomenou 
jak na své kamarády, které zde nalezli, tak i na skvělé akce. Takže nás zůstane 11 členů + 4 vedoucí. Tímto katastroficky 
nízkým stavem dětí jsme nuceni udělat náborovou akci, která proběhne 6.-10. 9. 2004. Od této náborové akce očekáváme 
příbytek mladších táborníků, kteří doplní Váš kolektiv. Nečekáme nijak veliký zájem o turistiku a poznávání přírody a nových 
kamarádů, protože v této uspěchané době se dnešní mládež raději baví u televize, počítače a nebo tráví svůj volný čas 
v rozpáleném sídlišti. Samozřejmě je zde i plno nabídek, kroužků, sportů. Před 12 lety, když jsem začal chodit do oddílu, tak 
jsme fungovali ve čtyřech družinách. Schůzky byly 4x týdně a každá družina měla 12 členů. Takže takový normální celkový 
počet členů v oddíle byl okolo 60 lidí. Nicméně tato doba je už pryč a my se musíme dívat spíše před sebe než za sebe!!! 
Takže pokud znáte někoho, kdo by měl zájem o turistiku, tak ho klidně přiveďte.
 Velice důležitou informací je ta, že od září budeme mít s Ještěrkou ve středy více času a schůzky budeme mít již od    
16:00 do 18:00 hod. Na schůzky nezapomínejte nosit přezůvky! Jinak jsme získali nějaké finanční prostředky od magistrá-
tu Ostrava a tak co v nejbližší době, by jsme chtěli tyto prostředky použít na opravu klubovny. Určitě budeme potřebovat 
i Vaši pomoc (brigáda)!
 Minulou schůzku jste všichni nafasovali oddílový materiál. Prosím všechny, aby si doma shromáždily všechny své oddí-
lové věci a vrátily ty věci, které jim přebývají - signálky, lasa, řemínky atd. (z výprav).
 Také nesmíme opomenout na finanční stránku a připomenout Vám, že budeme opět vybírat příspěvky ve výši 400,-Kč 
na rok a to ve dvou termínech - I. pololetí (září - 200,-Kč) a II. pololetí (únor - 200,-Kč).

Zdraví Vás Martin a Ještěrka
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Plán akcí:
12. 9. 2004 - Náborová akce - Myslivna
25.-28. 9. 2004 - Dědov
8.-10. 2004 - Akce (plánujeme)
22.-24.10.2004 - Akce (plánujeme)

Případné změny akcí dáme předem vědět.

Dědov - 25.-28. 9. 2004
Východočeský Dědov pamatuje možná Marii Terezii! Anebo 
alespoň Leopolda! (1790-1792) Opravdu bytelná dřevěnice 
u řeky Metuje je podle údajů nejméně dvě stě let stará. 
Chalupa je ovšem určena hlavně pro ty, kterým nevadí vr-
zavá podlaha, vaření na sporáku zrekonstruované kachlové 
pece, stoletá cihlová dlažba v síni a suchý záchod ...Televizi, 
tekoucí vodu ani sterilní čistotu zde nehledejte. Uvidíte zato 
krásnou východočeskou vesničku a okolí, které je zrovna 
natřískané pozoruhodnostmi (Adršpašsko-Teplické skály, 
stolová hora Ostaš, Náchod, Nové Město nad Metují, Dob-
rošov, romantické Peklo, Broumovské stěny). 
Rozpočet: Ubytování: 150,-, Cesta: 250,- Jidlo: 150,-
Celkem:  550,- Kč + 50,- Kč na vstup do Adršpašských 

skal a na loďky. (Dejte vědět předem účast!!!)

Jaký byl...? TÁBOR 2004
Tak už je za námi a zase můžeme pouze vzpomínat. Letošní 
tábor byl ve znamení námořníků a plavení se na moři. Po-
časíčko si myslím, že nám přálo, protože kdyby jsme měli 
vedro jak Zálesáci, tak by se nikomu nechtělo nic dělat. 
Také Ještěrka se ve zdravoťáku moc nezapotila. Nemůžeme 
zapomenou ani na velkolepou výpravu drsných drsňáků, 
kteří si šly ukořistit zpět poklad z Drsnova. A nebo plavení 
se na lodičkách - něktří i s koupáním. No prostě bylo to vše 
moc fajn a doufám, že příští tábor bude ještě lepší než tento 
nebo minulý!!!


