
BUMERANG - Medvíďata
září - říjen 2013

Milý rodiče, ahojky kamarádi!!!
Trošku se na začátek vrátím k létu. O prázdninách jsme se skoro všichni ještě viděli na táboře, bohužel 
až v srpnu, kdy už byla docela v noci zima. Musím pochválit všechny Medvíďata, které se statečně držela. 
Pouze Peťulka musel předčasně odjed ze zdravotních důvodů. Velké poděkování  patří všem starším 
(Brusince, Kari, Citrónce, Brumle a Čekru), kteří se o své malé skupinky – koleje svěřenců skvěle starali. 
Rovněž velké díky Teťourovi za hospodáře, kuchyni za perfektní jídlo a v neposlední řadě velké díky holkám, 
které mi pomáhali s programem (Denči, Janči a Radce) i jejich partnerům a dětem za výdrž. Můžu s klidným 
svědomím říct, že tábor se opravdu povedl, až na tu zimu v noci. Příští rok se budu snažit, aby tábor 
Medvíďat byl ještě v červenci. Zcela upřímně musím přiznat, že týden tábora naším malým svěřencům 
opravdu stačil, jak fyzicky tak i psychicky.
Já i Radka jsme se s vervou pustili do práce v novém školním roce 2013/2014. Se staršími kluky jsme 
se rozloučili, šli totiž do velkého oddílu a všichni se moc dobře drží. Rozloučili jsme se pouze s Vojtou 
Pelikánem. Ale vítáme mezi sebou i nové tváře, především holky KITTY, RUŽOVKU, BARČU a konečně i 
ANETKU, ale i dva nové kluky LUKYHO a ROBINA. Přejeme všem hodně štěstíčka, spoustu nových kamarádů 
a plno nezapomenutelných zážitků s naším turistickým oddílem Průzkumník – Medvíďata.
Máme za sebou první dva měsíce činnosti, několik schůzek  na kterých cestujeme pomocí stroje času po 
cizích zemích a jejích pohádkách. Navštívili jsme již říši Inků i starověké Řecko. Děti jsou rozděleni do dvou 
družin a učí se spolupracovat a společně tahat za jeden provaz. Za odměnu získávají skleněné kamínky do 
svých ušitých pytlíčků. Na závěr návštěvy určité země získávají energetický článek do našeho stroje času, 
protože bez něj se nelze vrátit do naší země ani do naší přítomnosti. Naším cílem nebude pouze hraní her, 
ale chceme, aby se děti i něco naučili. Ti z Vás co ztratili vázačku, ať si pořídí novou (prádelní šňůru) a 
jeden konec obarví. Lépe se pak dětem učí uzly. Rovněž prosím o pomoc při výuce šesti základních uzlů. Na 
schůzkách se budeme snažit postupně děti tyto uzly naučit, ale oni potřebují trénovat častěji, a tak prosím 
o domácí pomoc tatínků nebo maminek. Děkujeme moc!
Rovněž už byli i tři víkendové akce. Sraz ABC, který pořádá chlapecký oddíl BVÚ. Medvíďata se zúčastnila 
pouze na jeden den. Dále rodičovská – myslím si, že se docela hodně povedla, i já jsem byla docela skvěle 
unavená a stehna jsem měla samou modřinu. Snad jste si to rodičové taky tak bezvadně užili! No a poslední 
akce v měsíci říjnu byl podzimní tábor, který se podle mě rovněž povedl. Ale zpětnou vazbu se musíte 
dozvědět sami od svých ratolestí J
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27.-29. 9. 2013 - Sraz oddílů Bítovský Mlýn
Každoroční soupeření oddílů bylo opět zde a 9 odvážných se vydalo v pátek na louku u Bítovského mlýna. Za 
světla jsme nasbírali dřevo, vykopali ohniště a všechny ty věci okolo. Chvíli jsme kecali o tom jaká je šílená 
zima a po večeři se šli vyspat. V sobotu ráno za námi dojely medvíďata a zbytek dětí, hlavně těch starších, 
takže nás bylo v součtu asi 20. Přišel hlavní ranní nástup, vztyčení vlajky a seznámení s letošními soutěžemi. 
Letošní pětiboj byl složen z biatlonu, všestrannosti, přírody, číselného kolotoče a neměnné štafety. Po 
nástupu začala štafeta, ve které jsme si letos vedli opravdu dobře, holky byly 3. Z osmi družstev a ze 
třinácti chlapeckých nebo smíšených družstev byli kluci 5. a medvíďata 9. Pak jsme se rozutekli na ostatní 
disciplíny a bojovali o co nejlepší umístění. Večer jsme se všichni sešli u táboráku a soutěžili se scénkami a 
písničkami. Naštěstí se nám všem podařilo v noci nezmrznout a neděle nás přivítala sluníčkem. Když jsme 
dosnídali buchty, začali jsme se chystat na závěrečný nástup. Sluníčko hezky svítilo a my dostávali jeden 
diplom za druhým. Jak to teda dopadlo? Klučičí družstvo bylo 4., medvíďata 12. a holky 6. Myslím, že jsme 
si to všichni pořádně užili. -pc-

5.10. 2013 - Rodičovská
Na tuto akci jsme si jako každý rok mohli vzít maminky, tatínky i sourozence. Tentokrát jsme nejeli až do 
Poruby, ale začali jsme celou akci už v Bělském lese. Tam jsme se rozdělili na tři týmy a začali mezi sebou 
bojovat o to, kdo urve více bodů pro své družstvo. Po ukončení hry jsme si dali malou svačinku a vyčkali, 
než vedení vyhlásí výsledky. Později jsme se vydali na oderské louky. Moc jsme se těšili na guláš, a tak nám 
cesta netrvala dlouho. Byl opravdu dobrý. Ocenili jsme i teplý čaj a rodiče i kávu. Po menším vytrávení jsme 
se opět vydali soupeřit. Rodiče se mohli vyřádit ve hře Lagori, a také v softbalu. Společně se svými dětmi 
si pak mohli zahrát vynášení šátků z kruhu. Děkujeme za velkou účast a budeme se na vás těšit i příští rok. 
-se-

25.-30. 10. 2013 - Podzimní tábor na Polaně
Polana, jedna z těch ,,echt” chat na které se vždycky rádi podíváme. A letos tam jedeme přímo na podzimní 
tábor, paráda. Autobus nás vyplivnul na Třeštíku, hlavu si z toho nikdo nelámal-k chatám je to co by 
kamenem dohodil, je ale třeba přehodit takový maličký kopeček co se jmenuje Vysoká. Ten už dávno nemá 
kruhový výhled jak na vás křičí mapy, škoda - býval krásný. Z kopce se pak už kutálí samo a nejlepší na 
tom je, že se zastavíte až u chat na Polaně. Zabydleli jsme se, vybalili pár věcí (hlavně svačinky) a hned se 
rozběhl program. Byl fakt parádní. Rozdělili jsme se na skupiny vyšetřovatelů, hned jsme dostali první případ 
- juchů! Bylo třeba prokázat že si důvěru v nás kladenou zasloužíme - sbírali jsme důkazy, trénovali různé 
schopnosti které by každý správný detektiv měl ovládat (střelba z luku, odlévání sádrových stop, pokoušení 
štěstí, skládání ubrusů, hody na cíl a spoustu jiných). Po lesích jsme sbírali různé citáty a museli jsme si je 
zapamatovat, v další hře bylo nalezeno i pár kostí, skládali jsme je pak dohromady a někteří z nás je snad i 
složili správně - někteří taky ne, ale mejlit se může každej že. No nakonec toho bylo tolik najednou že jsme 
se my-malí ubozí detektivečkové- tak trochu zcvokli a začali létat coby pilné včely po lese a krást vosám 
jejich cenný nektar. Dostali jsme pár ,,žihadel” a to nás probudilo zpět do role ostřílených detektivů. No 
prostě jak říkám - parádní akce. Poslední den jsme sice trošku zmokli - to nám ale přece nemůže pokazit 
náladu. Hlavně že pachatel byl dopaden a všichni se u toho dobře bavili. Díky za tuhle akci a snad i ty příští 
budou stejně podařené. -pa-

1. Makša 233 b.
2. Čudlík 227 b.
3. Růžovka 224 b.
4. Kitty 204 b.
5. Míša 203 b.
6. Luky 200 b.
7. Péťa 197 b.
7. Jonatán 197 b.
8. Robin 184 b.
9. Ema 171 b.

10. Terka 169 b.
11. Barča 158 b.
12. Kuba 156b.
13. Matěj 134 b.
14. Aneta 67 b.
 

Bodování jednotlivců - březen/duben 2013: Akce 2013:

9.11.2013 Kino v klubovně
22.-24.11.2013 Chata Jablunkov
6.12.2013 Vánoční dílna – dobrovolná
20.– 22.12.2013 Falešné vánoce Kaménka
28.12.2013 Výšlap s rodiči
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