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Vítejte opět na konci bodovacího období,
Tentokrát je už jaro v plném proudu a je to vidět i na počasí. Roste už mnoho kytiček a taky stromy se už 
docela zelenají. No a v neposlední řadě už jen dva měsíce do prázdnin. To mi připomíná, aby jste  neotáleli 
s odevzdáním přihlášky na tábor. Čas se krátí a první termín odevzdání je už fuč. 
Minulé dva měsíce se nesly v duchu mnoha akcí. Začali jsme Country bálem pro rodiče a přátele oddílu. 
Jménem vedení bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli jak na přípravě, tak i na chodu country bálu. 
Další akcí byla návštěva základny v Bolaticích, kde jsme strávili více než příjemný víkend, zčásti v pěkné 
základně, nebo v nedalekém lese a nemůžeme nevzpomenout místní hřiště s umělou trávou, kde jsme do 
víru her stáhli i místní kluky. Bylo tam fajn. V následující akci „Radcák“ se oddílové šarže potily při výuce 
lasování, trochu se dozvěděly něco o psychologii, absolvovaly celodenní výcvik televizního reportéra - což 
se jim hodně podařilo. Jejich práce sklidila úspěch. No a pak se jelo na výstup na Velký Javorník. Tam jsme 
se zdokonalili v jízdě z kopce na čemkoli. Pája si pak nachystal menší akci po Beskydech a ti kdo přišli, si 
to pořádně užili. Poprvé jsme pak jeli na základnu v Klokočově. Na naše poměry luxusní, velké pokoje, 
tělocvična a liduprázdné okolí. Trochu jsme zalasovali, zahráli bojovky, zdokonalili se v lagori a hlavně jsme 
byli na koních, kde jsme si prohlédli místní hřebčín Františkův dvůr a také jsme si pěkně zajezdili.Poslední 
akcí bylo Lagori cup na loukách u Bělského lesa. Počasí vyšlo a účastníci se při hře dokonale vyblbli. Závěrem 
bych chtěl poděkovat všem, kteří nám na výpravách v Bolaticích a Klokočově pomáhali s vařením(Mates, 
Helena, Dorka, Martin) za ochotu, a že to vydrželi celý čas. Moc díky… A my se vrhneme do posledních dvou 
měsíců , jejichž vrcholem by měl být „Boj o modrý obelisk“ a pak je to již krůček k táboru….Na výpravách 
ahoj… -AP-

Ahojky Medvíďata, milý rodiče,
další dva měsíce naší oddílové činnosti již máme za sebou a před námi už jsou jen posledních pár schůzek a 
několik výprav. Pak už budou vytoužené a určitě zasloužené dva měsíce prázdnin, doba odpočinku, relaxace 
a nabrání nových sil na nový školní rok, ale to je ještě moc daleko. O prázdninách se doufám ještě se 
všemi Medvíďaty uvidíme na našem letním táboře, neboť  to je takové vyvrcholení ,  odměna a zakončení 
naší oddílové činnosti pro všechny děti z našich řad. Na táboře je vždycky krásně, nádherná příroda, čisté 
ovzduší, kamarádi, žádní rodiče……Já osobně se už moc těším!!!! Rodiče prosím odevzdávejte přihlášky na 
tábor i s potvrzením od lékaře, kde bude napsáno, že dítě je řádně přeočkováno. Ještě chci poprosit rodiče 
dětí, kteří ještě nezaplatili příspěvky na druhé pololetí, ať tak prosím učiní co nejdříve, abychom mohli 
dětem koupit ceny za bodování dvouměsíční i celoroční a zaplatit příspěvky a pojištění proti úrazu. Hodně 
sluníčka a pohodových dnů vám všem přeje Ještěrka a Ráďa

Lagori cup - 26. 4. 2015
Tak jsme se zase jednou po čase objevili na turnaji v Lagori, které jako obvykle pořádal oddíl Čmoudík. 
Tentokrát jsme zabrali louku u Bělského lesa, kousek od čmoudíkovské klubovny. Družstev bylo letos dost, 
a tak se nám turnaj protáhl až do pozdních odpoledních hodin. Musím říct, že náš oddíl opravdu zabodoval 
a obsadil krásná místa ve všech kategoriích. Celkově jsme se jako oddíl umístili na suprovém pátém místě. 
Tímto děkuji všem zúčastněným za jejich odhodlání a zapojení všech fyzických i duševních sil. -se-

1. Jony 293
2. Makša 277
2. Jula 277
3. Martin 272
4. Petr 258
5. Bruska 253
6. Vítek 243
7. Brumla 240
8. Vendy 230
9. ekro 219
10. Luky 213
11. Anet 211
12. Kity 165
12. Matj K. 165
13. Ržovka 164
14. Žuzík 154
15. Míša S. 152**
16. udlík 151
17. Ema 145
18. Frida 142

19. Krtek 140
20. Matj Št. 134
21. Gaba 110*
22. Honza 108
23. Tom W. 88
24. Dominik 82*
24. Michal D. 82
25. Richard 66
26. Sandál 65*
27. Naty 58*
28. Vašek 22
29. Eliška 2***
29. Jirka 2***
30. Mraek 1*

Bodování družin 
03.-04/2015:
1. Draci 167
2. Bobi 157
3. Vlci 154

Černá tečka (*) znamená neúčast buď     ách, na schůzkách nebo na obojí.
Tři černé tečky znamenají vyloučení z oddílu.

Bodování jednotlivců starší - 03-04/2015:

Akce květen - červen2015:
22.-24.5.15 Obelisk pro starší
24.5.15 Večrníček - Medvíďata
29.-31.5.15 Jarní turnaje
12.-14.6.15 Loukovaná
19.-21.6.15 Stavěčka LT

1. Luky – Lukáš Halfar: 185 
2. Pája – Pavlína Skalská 174
3. Danek – Dan Baloušek 172
4. Ríša – Richard Mojžíš 159
5. Mrkvička – Kateřina Špačková 131
6. Ondra – Ondra Kratochvíl 130
7. Dortík (Bohouš) – Natálie Štěrbová 124
8. Kecka – Tereza Hudečková 119
9. Robin – Robin Buchala 104 
10. Adam – Adam Klimek 99
11. Mája – Marie Brautigamová 91
12. David – David Heveri 90
13. Emili – Emilka Baloušková 79
14. Naty – Natálie Kovaříková 63
15. Adi – Adéla Bartošová 62
16. Kája – Karolína Dubjelová 58
17. Háňa – Hanka Žatecká 55
18. Barča – Barbora Adámková 48
19. Ani – Anežka Adámková 20
20. Maty – Matěj Kvasňák 0 

Bodování jednotlivců Medvíďata -03-04/2015:



Country bál - 7. 3. 2015
Oddíl Průzkumník opět pořádal již 17. Country bál ve Staré Bělé. 
Pozvání byli nejen přátelé oddílu, ale i rodiče naších členů. K tanci a 
poslechu hrála opět skvělá kapela Kulhavá kobyla. Program byl zpestřen 
i nádherným a profesionálním vystoupení country taneční skupiny 
Hazard. Všichni jsme se opět výborně bavili do brzkých ranních hodin. 
-ješ-

20.-22. 3. 2015 - BOLATICE
Po dlouhé době je tu další společná výprava i s Medvíďaty, a to do chaty. Sraz byl jako obvykle na ,,rondlu“, 
kde se velké batohy daly do vozíku a odvezly se na místo. To byla první pozitivní zpráva, ale staroši 
nezvykejte si v létě na takovýto luxus. Bylo to z jednoho důvodu. Na Muglinovské jsme nastoupili do 

příměstského autobusu, který nás přímo 
dovezl ke dveřím klubovny (nebo spíše 
chaty) od našich kamarádů TOMíků ORION 
a sdružení Vesmír. Vskutku rozlehlý areál a 
pro náš oddíl tak akorát. K tomu všemu 
tam byly dvouposchoďové postele, sprchy 
a velká společná místnost i s jídelnou. 
Cesta byla krátká, tudíž byl na chatě čas 
jak na večeři tak na pár společných her, 
kde bylo smíchů až až, div že jsme se 
neudusili. Spát se šlo brzy.V sobotu jak 
to tak bývá, začínáme rozcvičkou. Každý 
ji máme rádi. Rozcvička se konala venku, 

kde sluníčko začínalo hřát. Posnídalo se, poté bylo sděleno, že jdeme opět ven a to až do oběda. Procházka 
to bylo velmi idylická. Kolem dokola lesy a zeleň. V místním lese se zahrála bojovka  Boj o vlajky, kde byli tři 
družstva. Žádné zranění se neuskutečnilo, ale boj to byl velký. Po nějaké době se pak družstva rozdělila do 
dvou skupin a to pak byla mela. Znavení a hladoví jsme dorazili do chaty. Kuchaři právě dovařili oběd. Co 
bylo? Uzený domácí vývar, a jako druhé domácí knedlíky s uzeným a červeným zelím. Kuchaři byli rodiče od 
Petra Gryma a vařili úžasně, za což jim moc děkujeme!!! Po odpoledním klidu se vzaly balóny. Navštívili jsme 
městské hřiště, kde se hrály míčové hry. Když se člověk nenudí, tak čas ubíhá rychleji, což byl náš případ. 
Pořád se něco dělo. Znavení jsme se doplazili do chaty (znavení jen někteří, většinou stařešina). Ti, co měli 
dvanáct let a méně, mohli vyzkoušet v mateřské místní školce houpačky/průlizky. Nu a tu je večer. Večer se 
opékaly párky/klobásy nad ohněm, kde jsme klábosili a poté zpívali až do večerky.
Neděle (bez rozcvičky), ale počasí nám ukázalo svou sílu. Oproti sobotě se úplně ochladilo, a byla zima. 
Ten, kdo si vzal čepici nebo rukavice, měl o teplo postaráno. Dopoledne jsme ještě šli na místní hřiště zahrát 
kopanou. Po obědě balení, úklid a autobusem do Ostravy.  -ag-

Radcák - 3.-6. 4. 2015
Každým rokem pro šarže oddílu připravuje vedení akci, která se nazývá Radcák. Cílem Radcáku je rozšířit 
šaržím obzory a naučit je něco nového. Ani letos to nebylo jiné! Zaměřili jsme se hlavně na lasování, práci 
s dětmi a podobně. Samozřejmě ani zábava nechyběla. První den nás Aleš zasvěcoval do tajů lan a jak 
správně vytočit krinolínu, talíř a štít. Po dlouhých 4 hodinách lasování jsme byli rádi, když nás navštívila Miha 
s její výtvarkou. Rozdělila nás do dvou skupin, ve kterých jsme měli popustit uzdu své fantazie a společně 
vytvořit obraz a to vše beze slov. Večer pro nás Raduška připravila karaoke.  Druhý den si Apik  pro nás 
připravil celodenní hru, kdy jsme se rozdělili do dvou skupin. Dostali jsme kameru a obálky. Naším úkolem 
bylo natočit reportáž jako správní novináři. A že úkol to nebyl jednoduchý! Všichni jsme se s tím poprali na 
výbornou - až nás to překvapilo. Naše reportáže byli opravdu super, skoro jako od profesionálů. Třetí den 
byl velice náročný. Pája si pro nás připravil výšlap na Velký Javorník. Vydali jsme se na tuto túru už v raných 
hodinách. Někteří z nás šli pozdě spát, tak to dospávali ještě ve vlaku. Výšlap se povedl, jen nás překvapilo, 
že na vrcholu byla sněhová chumelenice. Ale i s tou jsme si poradili. Po cestě nazpátek jsme nastartovali 
naše fofr tašky a igelity a jeli šusem dolů. Jakmile jsme se vrátili do klubovny, sbalili jsme si věci, uklidili a 
šli domů, protože následující den jsme museli do školy. Myslím, že můžu mluvit za všechny, když řeknu, že 
tento Radcák byl opravdu famózní a že už se těšíme na další.  -Brus-

Klokočov - 17.-19. 4. 2015
Dne 17. 4. byl pátek a s ním i další výprava. Tentokrát do Klokočova. Jeli jsme stejnou cestou jako na tábor, 
ale vystupovali jsme jinde. Po příchodu na chatu nám byly přiděleny pokoje, vybalili jsme si věci, povečeřeli, 
zkoukli Madagaskar a mini filmy vytvořené na Radcáku, my starší jsme se poradili o plánech na další den a 
pak jsme ulehli do spacáků. V sobotu ráno, po rozcvičce v piďi tělocvičně, jsme měli kolotoč hry Osadníci, 
lasování a procvičení pamatováka. Potom jsme strávili nějaký čas venku a aby nám nebyla zima, zahráli 
jsme si bojovku s puckami, a pak jako takovou přípravu na blížící se Lagoricup, jsme si střihli pár výměn v 
Lagori. Do toho nám začalo sněžit, tak pak už jen pár kol Trojnožky a šlo se dovnitř. Tam jsme se zahřáli a 
procvičili mozečky u hádání pohádkových postav, skrytých v složitých psychologických popisech. Po večeři 
se někteří šli koukat na film Na vlásku a někteří zpívali písničky. V neděli jsme si pomalu balili věci zpátky do 
batohů, navštívili nedalekou jízdárnu, obešli pár soutěží a štrádovali si to na vlak, který nás odvezl zpátky 
domů J. ~Žu~


