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BODOVÁNÍ BŘEZEN - DUBEN 2006
(Kamzíci, Delfíni)

1. Segra - 290b. 10. Bandas - 151b.
2. Škvára - 267b. 11. Adoš - 149b.
3. Lulu - 242b. 12. Aďa - 141b.
4. Jojík - 213b. 13. Sunny - 104b.
5. Jupík - 210b. 14. Žužu - 89b.
6. Škuby - 184b. 15. Mikeš - 87b.
7. Dany - 162b. 16. Ďuk - 42b.
8. Kobzy - 159b. 17 Afro - 39b.
9. Deny - 155b. 18 Karton - 20b.

Ahoj Průzkumníci, milí rodiče!

 Tak nám začalo poslední bodovací období jednotlivců a družin. Poslední dva měsíce práce oddílu na schůzkách 
a výpravách završíme jako každoročně našim letním táborem v Čermné ve Slezsku. Přihlášky už konečně odevzdali 
všichni, (kromě vedení!). Do konce května by měli mít všichni tábor zaplacený! My Vám  v nejbližší době dodá-
me seznam věcí na tábor s upřesněným odjezdem.
 Vrátíme se trochu zpět. Minulé bodovací období bylo slabé, málo bodů a skoro žádná samostatná aktivita (ani je-
den z Vás neodevzdal deník k obodování).Snad to bude tím, že venku začalo být krásně a blíží se konec školního roku.
 První květnová výprava na Čeladné byla vyloženě rodinného typu, osm lidí je velmi nízká účast. A právě proto chce-
me tady pochválit aktivitu kluků, (Adoše, Ďuka, Škubyho) ale i Lulu, kteří si splnily pár podpisů do fantomu a snad se  
i na výpravě něco naučili.
 Další akci, která nás čeká je docela velká událost, a to je MODRÝ OBELISK. Jak to už v životě chodí, nic není zadar-
mo, a proto se štít vítězů Modrého obelisku musí vybojovat. Aby to nebyl boj pouze mezi našima družinama, pozvali 
jsme Hrochův spřátelený oddíl TOM Paprsek. Doufáme, že budete bojovat čestně a kamarádsky, bez podvodů, lží a 
nevraživosti k sobě samým. Akce se koná tento víkend - 19.-21. 5. 2006.Věříme v hojnou účast.
 Dále už nás čeká příprava a stavba  tábora, kde si ještě můžete splnit pár podpisů do fantomu.
 Poslední schůzka, která se bude konat 21. 6. 2006 (oddílovka v krojích), bude slavnostnější. Uzavřeme dvou měsíč-
ní bodování, ale hlavně se dozvíme vítěze celoročního bodování.
 Na závěr tohoto bumerangu, chceme rodičům představit naše vedení, které nás velice dobře zastupuje na schůz-
kách a výpravách. Jsme s nimi naprosto spokojeni a hlavně se na ně můžeme plně spolehnout. 
Vedoucí:  Jan Klega (Hanz) - 732 983 795 ; Vladimír Basel (Fakír) - 732 985 997 ; Lubomír Jagla (Apík) - 723990077 ;  

Kurz Pavel - 732 202 928 ; Miroslav Filip (Mirfil) - 732 273 138
Instruktoři: Veronika Králová (Česlo) ; Eva Korecká (Evík) ; Miroslav Pecháček (Mirďa) ; Agent, Pepíno, Profa
Zároveň Vám chceme sdělit, že koncem června čekáme rodinu a z tohoto důvodu bude naše činnost v oddílu omezena 
(počínaje táborem). Jinak všechny funkce na táboře jsou zajištěné - nemusíte se o své ratolesti obávat!

Martin a Ještěrka

PLÁN AKCÍ 

19.-21. 5. 2006 - Modrý Obelisk (Vosí louka)
2.-4. 6. 2006 - 3 denní akce
16.-18. 6. 2006 - 3 denní akce
15.-29. 7. 2006 - Tábor Čermná ve Slezsku
26.-29. 10. 2006 - Adršpach, Dědov

Plán akcí i s pokyny na nejbližší akci jsou 
dostupny na www.pruzkumnik.com.
Termíny akcí se mohou změnit, dáme Vám 
předem vědět!

orientační závod...
Danek byl s námi na první akci 
a dostal novou přezdívku - ĎUK

Čeladná

Hukvaldy


