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BODOVÁNÍ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2005
(Delfíni a Kamzíci)

1. Lulu - 460b. 8. Afro - 206b.
2. Jupík - 401b. 9. Jojík - 202b.
3. Adoš - 385b. 9. Aďa - 202b.
4. Škuby - 348b. 10. Segra - 182b.
5. Mikeš - 309b. 11. Šufas - 173b.
6. Škvarek - 295b. 12. Kobzy - 135b.
6. Sunny - 295b. 13. Bořík - 104b.
7. Žužu - 220b. 14. Danek - 69b.
 15. Karton - 28b.

Ahoj Průzkumníci, milý rodiče!

 První dva měsíce uběhly jako voda a my máme za sebou první bodovací období. Za tuto dobu jsme stihli 
celkem čtyři akce (Modrý obelisk, sraz oddílů, výpravu děti s rodiči a Moravský Kras). 
 Prosím všechny ty, kteří ještě nezaplatili příspěvky za období září-leden (200,-Kč), aby tak co nejdříve 
učinili! (zaplatilo pouze pár lidiček!!!)
 Začínajícím chladným počasím a přechodem na zimní čas nebudeme jezdit v oddílových bundách a krojích 
(z vyjímkou akcí uzlařská regata atd.). Začněte si do batohů přibalovat čepice, rukavice, náhradní ponožky, 
dobrou obuv, pomádu na rty a jiné věci související se začátkem zimy!

vedení TOM Průzkumník

PLÁN AKCÍ 

12. 11. 2005 - Drakiáda (Oderské louky)
25.-27. 11. 2005 - Čeladná
3. 12. 2005 - Mikulášská výprava
17. 12. 2005 -  Orientační závod Bělský les + 

Vánoční schůzka v klubovně
7. 1. 2006 - Zimní sraz Ostravice
28. 1. 2006 - Uzlařská regata

Výprava děti s rodiči...
 Poprvé v historii oddílu jsme uspořádali akci, na kterou jsme přizvali i rodiče. Sraz byl jako vždy na rondlu 
v Hrabůvce a měli jsme zamířeno do lesa za areál VŠB. Ráno bylo celkem chladné, a tak jsme začali hrou 
na „15

„
. Během chviličky byli všichni zahřátí, a také špinaví. Poté jsme si připravili ohniště, nanosili dřevo a 

udělali lavičky k ohni. Po úspěšné přípravě tábořiště se rozběhlo pár soutěží (navigace, karimatkový souboj, 
přetahování, základy lasování a hra kámen, nůžky, papír alias obr, trpaslík, čarodějka. Takže na pár okamžiků 
jsme proměnili palouček v pohádku. Na oběd jsme si opekli párky a zapěli pár písní u ohníčku. To ještě nikdo 
nevěděl, že se bude hrát velká bojovka s čísly. Nevím co se honilo v hlavách kolemjdoucích, když narazili na 
bojovníka(ci) s číslem na čele... Celkem 
byly tři družstva (bez pruhu, s pruhem a 
speciální komando Fakír, Hanz, Mirfil, Mi-
rďa) Tento speciál team nakonec pokořil 
všechny a zvítězil. Bojovalo se tak ur-
putně, že pan Pecháček si roztrhl rifle a 
odřel koleno. No prostě jako malý kluk!
 Chtěli bychom poděkovat všem rodi-
čům, kteří se naší akce zúčastnili (panu 
Adošovi, paní Žužu, paní Škubánkové, 
paní Segře, panu Mirďovi a také rodičům 
Jupíka...). Musíme uznat, že se tato akce 
opravdu hodně povedla a rodiče se dob-
ře bavili.


