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Ahoj Průzkumníci, milí rodiče!

Konečně máme před sebou očekáváne 2 měsíce prázdnin a tím pádem konec oddílového roku 2006/2007! Jaký byl 
tento oddílový rok? Možná si sami zodpovíte tuto otázku. Já si mylím, že se nám podařilo udělat takový malý zvrat za 
posledních  deset let! (spousta nových tváří, nová klubovna) Všude vidím a slyším jak jiné oddíly májí málo členů, že 
nejsou děti ani zájem o tuto činnost! A my jsme dokázali, že tomu tak není. Tato zásluha patří Vám všem, protože bez 
Vás by tomu tak nebylo! Celkem jsme spolu prožili 32 oddílových akcí a měli jsme 42 oddílových schůzek - to je pěkné 
ne? První schůzka v září bude 5. 9. 2007. Doufám že se všichni ve zdraví potkáme. 
Užijte si letní tábor, Chorvatsko a zbytek prázdnin!

za vedení oddílu Martin Slavík
 

Něco málo k oddílovým akcím za květen/červen 2007:

Lagori cup, 1.5. 2007
Na této akci jsme soutěžili proti ostatním oddílům ve hře zvané lagori. Do souboje 
jsme postavili tři týmy- dva v kategorii nejmladších a jeden v kategorii nejstarších, 
který obsadil čtvrté místo. Protože spousta z nás hrála tuto hru poprvé, byla to 
pro nás teprve taková zkouška, ale už se těšíme na další ročník! Česílko

Janov, 5.-8. 5. 2007
Tato čtyřdenní akce určitě stála i za dlouhou cestu, kterou jsme museli absolvovat 
abychom se ubytovali v krásné chatě ve vesničce jménem Janov. A rozhodně jsme se 
nenudili- vylezli jsme na nedalekou rozhlednu, byli jsme se podívat na Ještědu a do 
ZOO v Liberci. Ale největším lákadlem a také tím co jsme si nejvíce užili byla návštěva 
libereckého areálu Babylon. Tam jsme strávili celý den- vyřádili jsme se v lunaparku, IQ 
parku a samozřejmě také na tobogánech v aquaparku. Taky jsme měli možnost podívat 
se do 3D kina a naše návštěva byla zakončena bohatou večeří, kde si každý mohl vybrat 
úplně cokoliv chtěl. Za uskutečnění téhle výpravy děkujeme Ice a Profovi, kteří všechno 
zařídili a také těm, co v říjnu soutěžili na soutěži oddílů „21“ a vyhráli nám příspěvek na 
tento výlet.   Česílko



Stíny temnoty, 11.-13. 5. 2007
Už popáté jsme se navlečení do historických kostýmů vydali na výpravu pořádanou oddílem 
TOM Tuláci Orlová na základně v Myšinci. Tentokrát se víkendový boj odehrál na téma prvního 
českého krále Vratislava. Naše družina se soutěže zúčastnila jak nejlépe mohla a já všem 
děkuju- spolu s dalšími dvěma oddíly jsme se umístili na prvním místě. Závěrečný turnaj o 
první místo jsme sice nevyhráli, ale přesto to je úspěch a doufám, že příští rok se nám bude 
dařit ještě lépe.   Česílko

Modrý obelisk 18.-20. 5. 2007
Na tomto tradičním souboji družin o Modrý obelisk se nás letos sešlo docela málo, proto proti 
sobě stály jen dvě šestičlenné družiny- Tygři a Delfíni. Soutěžily ve všech klasických disciplínách 
jako jsou šifry, vaření, kimovka, azimuťák atd…. Nakonec po třech dnech snažení vyhrála 
o jediný bodík družina Tygrů, kterým tímto gratulujeme.    Česílko

Bambiriáda, 26. 5. 2007
Tato akce je pravidelně pořádána v mnoha větších městech České republiky, včetně Ostravy 
a je volně přístupná také veřejnosti. Je to přehlídka organizací pracujících s mládeží, které se 
připraví několik soutěží aby prezentovaly svou činnost. Náš oddíl pomáhal Bambiriádu pořádat, 
ale také naši členové se přišli podívat a zasoutěžit si. Díky krásnému počasí to byl příjemně 
strávený den.       Česílko                       

Příprava LT - 15.-.17. 6. 2007

Výsledky bodování: Květen - Červen 2007

1. Láďa - 369b.
2. Klárka - 350b.
3. Eliška - 319b.
4. Radka - 295b.
5. Ségra - 245b.
6. Vítek - 241b.
7. Jupík - 238b.
8. Pepíno - 232b.
9. Kate - *223b.
10. Kobzy - 219b.
11. Jojík - 212b.
12. Lulu - 185b.
13. Mikeš - *168b.
14. Šmudla - *166b.
15. Karolína - *146b.
15. Aďa - 146b.

17. Adoš - *137b.
18. Petr - *121b.
18. Barča - *121b.
20. Brumla - *117b.
21. Marťa - *100b.
22. Katka - *99b.
23. Lenka - *93b.
24. Sunny - *92b.
25. Michal - *89b.
26. Žužu - *83b.
27. Škvára - *71b.
28. Bořík - *63b.
29. Verča - *58b.
30. Aneta - *56b.
31. Maskáč - *51b.
32. Kuba - *28b.

Výsledky bodování: celoroční - 2006/2007

1.  Lulu - 1.188b.
2. Jupík - 1163b.
3. Pepíno - 1127b.
4. Klára - 1054b.
5. Raduška - 1044b.
6. Adoš - 1032b.
7. Jojík - 994b.
8. Aďa - 947b.
9. Segra - 938b.
10. Škvára - 924b.
11. Vítek - 905b.
12. Láďa - 876b.
13. Kobzy - 843b.
14. Eliška - 817b.
15. Žužu - 758b.
16. Barča - 705b.
17. Karol - 680b.
18. Maskáč - 620b.
19. Zuzka Š. - 611b.

20. Bořík - 606b.
21. Verča M. - 587b.
22. Petr - 529b.
23. Kača - 504b.
24. Míša - 470b.
25. Terka B. - 440b.
26. Mikeš - 414b.
26. Sunny - 414b.
28. Veronika - 384b.
29. Lenka - 369b.
30. Jirka - 264b.
31. Kate - 253b.
32. Jana Ch. - 205b.
32. Katka D. - 205b.
34. Ondra - 187b.
35. Ďuk - 131b.
36. Marťa - 120 b.
37. Aneta - 71b.
38. Kuba - 47b.

Výsledky bodování: 
Květen - Červen 2007
***Medvíďata***

1. Anežka - 286b.
2. Ríša - 275b.
3. Kačka - 266b.
4. Martin - 234b.
5. Zuzka - 231b.
6. Tomáš - 184b.
7. Míša - 179b.
8. Richard - 179b.
9. Deny - 119b.
9. Dany - 119b.
11. Ondra - 92b.

Výsledky bodování: 
celoroční - 2006/2007
***Medvíďata***

1. Ríša - 1011b. / 252,7
2. Katka - 679b. / 226,3
3. Martin - 674b. / 224,6
4. Zuzka - 895 b. / 223,7
5. Anežka - 627b. / 209
6. Míša - 834b. / 208,5
7. Richard - 371b. / 185.
8. Deny - 731b. / 182,7
9. Dany - 646b. / 161,5
10.Tomáš 322b. / 161
11. Ondra - 493b. / 123,2

* počet bodů / průměr za rok 06/07

Teď pár řádku k Medvíďatům.
Možná se budu opakovat, ale musím je opět 
pochválit skoro všechny. Jezdí na výpravy pod 
stan a hlavně se učí postarat se sami o sebe. 
I svůj velký batoh byli schopni všichni  unést celých 
15min. od nádraží a bravurně jsme i přestoupili 
z vlaku do vlaku.
Někteří nám však usnuli. Možná je to vidinou 
prázdnin a nic neděláním, což nikoho ovšem 
neomlouvá. Ondra byl pouze na jedné výpravě 
a holky Dany s Deny taky hodně polevily v oddíle. 
Naopak hodně moc musím pochválit Anežku, která 
je malá, zapomnětlivá a trošku lže, ale tentokrát 
překvapila úplně všechny, mně a Martina opravdu 
moc, vyhrát bodování jednotlivců není vůbec 
lehké!!!! 
Tak to je ode mě vše, přeju všem moc hezké 
prázdniny, rodičům moc hezkou dovolenou 
a doufám, že se zase všichni v září uvidíme na 
první schůzce, která je 5. 9. 2007!

 Ahoj Ještěrka***

Tygři, Kamzíci, Delfíni:


