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Úvodem tohoto dvoučísla bych chtěl za celý kolektiv vedení všem popřát do Nového roku mnoho úspěchu 
a pevné zdraví. Nyní ale už k delšímu proslovu ke všem čtenářům - především k rodičům.
V průběhu čtyř uplynulých měsíců došlo při dojezdech z akcí k několika netypickým událostem - zpoždění 
oproti ohlášenému návratu bylo opravdu mimo běžnou mez. Za tyto technické problémy se omlouváme. 
Zároveň s tím bych chtěl připomenout, že dojezd uváděný na pokynech je ideální stav. Znamená to, že se 
může oproti realitě lišit. Záleží na zpoždění vlaků, následném nestihnutí přípoje, zaplněnosti spojů - jak 
vlakových tak autobusových nebo jiných důvodech. Dojde-li k větším komplikacím, dáme Vám včas vědět. 
Stejně tak víme, kam jezdíme na akce. Pokud jedeme na nové místo, předem si ověříme jeho dostupnost 
přímo v terénu, aby bylo možno ohodnotit, jak náročná výprava bude (podzimní tábory, puťáky, výšlapy 
nebo přechody). Zdají-li se vám některé naše rozhodnutí podivné, nechte si jej vysvětlit. Některé akce 
mají omezenou kapacitu ubytování. Jsou místa, kam se jen tak nepodíváme (týká se hlavně lyžáků, 
podzimních táborů). Například letní tábor oddílu může být tzv. ,,za odměnu“. Znamená to, že přihlášku na 
něj dostanou pouze aktivní členové oddílu (…netýká se Medvíďat). Ohledně akcí také doporučuji všimnout 
si, kdo je podepsán na pokynech k výpravě. To je člověk, který zodpoví jakýkoliv dotaz ohledně dané akce 
- je to její organizátor. Tím se ale dostávám k další věci co mi leží na srdci a to jsem již zmínil v pokynech 
„Výšlap s rodiči“. Většina populace je v dopoledních hodinách buď v práci, nebo ve škole. Vedení našeho 
oddílu není výjimkou, a tak je lepší volat v odpoledních hodinách (zpravidla po 15:00h.), nebo napsat sms. 
V této souvislosti se pokusíme zlikvidovat nešvar, který u nás v posledním roce funguje - předání pokynů k 
výpravě na schůzce bezprostředně před akcí, nebo jejich vyvěšení na internetu ve stejné době. Dejte nám 
prosím v tomto směru trochu času. Když už se tak zamýšlím nad oddílovým děním kolem sebe tak mě 
ještě napadá: Nezapomínejte omlouvat děti z akcí nebo schůzek. Čistě matematicky: Jestli nebude dítě 
ani na jedné schůzce z období Leden/Únor 2016 a nebude omluveno - přijde o 14 bodů, stejná situace 
z výprav -40 bodů. Tato hodnota se může zdát celkem nízká, ale není. Jednak průměr bodů za bodovací 
období Listopad/Prosinec 2015 byl 144 bodů na člena a jednak jsme rádi, když víme, proč se člen na 
schůzkách/akcích neobjeví. Umožňuje nám to lépe pracovat s oddílem samotným. A v neposlední řadě 
- omluvená akce, schůzka nemá vliv na riziko vyloučení z oddílu z důvodu neaktivity člena - což je také 
jeden z principů, na kterém oddíl funguje. 
Závěrem snad už jen: v Březnu pořádá náš oddíl tradiční Coutry bál ve Staré Bělé. Vrabci na střeše si 
šeptají, že je možná ještě pár míst volných. Má-li z rodičů někdo zájem, postačí navštívit naše oddílové 
stránky a rozkliknout odkaz Country bál. Na úvodní stránce najdete veškeré potřebné informace.-paf-

Mikulášská  – Čertovo peklo – 5. 12. 2015
Ani jsme se nenadáli a máme 5. prosinec, kdy chodí Mikuláš s andělem a čertem.  Klubovna se letos 
proměnila v peklo a my jsme v tom pekle byly taky!! Všude kde jsme se podívali, byli čerti, kteří nám řekli, 
že jestli se chceme vrátit na zem, musíme si vybojovat svoji duši zpátky. Tak jsme se pustili do soutěží. 
Čertice Venda byla zákeřná. Museli jsme u ní oloupat brambory a čertice Bruska byla mrštná a zlomyslná. A 
čert Martin? Tak u něj jsme museli přepisovat knihu hříchů - místo něj.  Deny a Ještěrka byly velmi laskavé 
čertice. A taky tam byl čert Krtek, který děsil smradlavýma fusaklema. Čert Korny měl na nás spadeno. Chtěl 
z nás udělat čerty a to tím, že nás umaže. Už se blížil večer a před námi byla bojovka, kde jsme si museli 
z horoucího kotle vytáhnout svoji duši. Všichni jsme to zvládli a čekalo nás ještě něco horšího - setkání 
s Luciferem. Každý z nás před něj předstoupil. Jelikož jsme si zpátky vybojovali duši, tak nás Lucifer musel 
poslat zpátky na zem, kde nás čekal Mikluáš s andělem. Tak jsme mu zazpívali a každý jsme dostali malý 
balíček. Doufám, že setkání s Luciferem a peklem nás na vždy odradilo zlobit.  –hous- 

Vánoce na Kaménce - 18.-20. 12. 2015
Po roce jsme tu opět měli blížící se Vánoce a nastal 
čas, kdy jsme vyrazili oslavit je s oddílem. Po páteční 
cestě, kde jsme kapánek zmokli, jsme měli sílu pouze 
rozvěsit věci na topení, trochu se vyhřát, navečeřet 
se a jít spát. V sobotu ráno už však začal vánočně 
laděný program, kde jsme si pekli perníčky, pak 
uplácali družinový salát (letos se vám opravdu, ale 
opravdu povedly) a pak se přesunuli ven. Zahráli jsme 
si na pavouky a mouchy, pořádně se zapotili při hře 

od Ségry, bohužel ale taky vymrzli a to nás zahnalo opět do chaty. Při odpolední přípravě scének a písniček 
jsme si užili dost srandy, výsledek byl ale stejně jako u salátu na jedničku. Kvapem se blížila hodina H, 
okamžik O, čas Č a tím nebylo nic jiného, než naše Štědrovečerní večeře. Všichni jsme se na tento sváteční 
okamžik oblékli do krojů (a že nám to v nich sluší) a u vychutnávání výborné polévky a salátu s řízkem se je 
snažili nezapatlat. Nadešlo představení scének a rozdávání párků, eee dárků (ach ta naše krásná čeština). 
Následující zpívání prolínalo zívání, proto jsme zahráli pár písniček a šli do hajan a nechali si zdát sny o 
vánočních skřítcích. Neúprosná píšťalka si nedala volno ani v neděli a vzbudila nás do posledního dne. Po 
snídani jsme si ještě stihli zahrát pár židličkových her, po obědě už nás ale čekalo pouze rychlé uklízení a 
balení se. Za vedení musím poděkovat všem šaržím, že nám se vším pomohli a zvládli přesun na vlak. Teď už 
mi nezbývá nic kromě toho, že bych vám chtěl poděkovat za hezký víkend a na další akci ahoooj!   -pul-

Výšlap s rodiči - 27. 12. 2015
Potvrzeno! Po staletí trvajícím lámání hlav mudrců (neměl by to někdo napsat jinak?) je to konečně a 
definitivně potvrzeno. Kapacita motoráku řady 810 není 95 osob jak udávají tabulky, ale minimálně o 
50 víc. Nepočítaje v to batohy a zavazadla po výstupu již příruční ať jsou při nástupu jakkoliv velká. Ne 
opravdu, poprvé za těch 20 let co vlaky jezdím jsem zažil že vlak byl po výjezdu z počáteční stanice tak 
plný, že průvodčí další lidi do vlaku ani nepouštěl. Opravdu klobouk dolu před ním, na to bych neměl nervy. 
Naštěstí nás moc  věcí nerozháže, a tak jsme ve Štramberku z vlaku vypadli v celkem dobré kondici a s 
vědomím že(jak říká klasik) musíme šlapat ze všech sil aby jsme nějaké to kilo shodili, jinak se do vlaku 
zpátky nedostaneme. Sešlo se nás celkem 24, což je pěkný počet a mě osobně velice potěšil. Od nádraží 
jsme vyrazili po Lašské naučné stezce na nejvyšší vrchol v okolí - Červený Kámen. Pěkná nenáročná cesta 
dává sice místy trochu zabrat - ale nic není zadarmo. Na vrcholu většina pojedla, někteří se pochlubili 
dárky z Vánoc, zapřísáhli Kačeři zase hledali keše - zkrátka každý svoje. Po sestupu v Janíkově sedle jsme 
koukli na Hájenku a hned se vyrazilo na Raškovu vyhlídku odkud byl parádní výhled až na Štramberk - i 
když trochu schovaný za kopcem. V plánu ještě byl Šostýn - mohutná to zřícenina s nespočtem sálů a 
gotických...eh kamenů uložených na hromadách. No dobře, byly tam hlavně ty kameny a sem tam nějaká 
zeď. Ale popravdě: není to lepší představit si jak hrad mohl vypadat? Kompletní hrady jsou nuda - to je jako 
by jste si koupili už složené puzzle.  Výšlap byl pak ukončen po pěkné hřebenové procházce nad Kopřivnicí 
na Bezručově vyhlídce. Na cestu zpátky naštěstí Pána Depa, vládce Řazení napadlo připojit další vagon, 
tak jsme se celkem pohodlně usadili a kochali se za okny ubíhající tmou. Nezůstal bych doma ani omylem, 
počasí vyšlo parádně a celý výlet bych já osobně hodnotil jako velice podařený. Jen více takových akcí pro 
další rok.   -paf-



Zahajovačka Jakartovice  - 11.-13. 9. 2015
Po zkušenostech z posledních let, kdy pršelo pokaždé co jsme se rozhodli jet pod stan, jsme letos nehodlali 
ustoupit ani o píď. Nekompromisní postoj se nakonec vyplatil a i když to na nás příroda v pátek ještě 
zkoušela s deštíkem a chládkem, nemohla nás zastrašit. Na rondlu se totiž sešla docela sympatická a 
hlavně odhodlaná skupina převážně zkušenějších členů oddílu, kteří se chtěli po dlouhé době opět podívat 
na tradiční místo v Jakartovicích na Koňském dole. Cesta uběhla rychle a zanedlouho jsme už vybalovali 
stany na liduprázdné břidlicové haldě. Kolíky do země nám šly stejně jako vždy na tomto místě: těžko a 
nakřivo. Nevadí, nakonec se vždycky chytnou. V sobotu, po nutné Čekrově rozcvičce a pochopitelně také 
po snídani se rozeběhly hry. Vyzkoušeli jsme si jak se cítí mravenci přilepení na žvýkačce, zahráli buldoky, 
rozplétali jsme živé uzly, likvidovali se navzájem v Palermu a snažili se ukrást vlajku druhé skupině v 
bojovce, která již tradičně skončila plichtou (remízou, ale nevadí - o to větší to bude úspěch když konečně 
nějaká skupina vyhraje, mimoto jde hlavně o hru samotnou). Večer přišel dost nečekaně a tak jsme začali 
vyrábět špízy na večeři. Někteří jen opekli párek, jiní vytvořili neuvěřitelné směsi špekáčku, zeleniny, sýrů, 
cibule a bohové-jen-vědí čeho všeho ještě. Prostě každý dle své chutě. Trochu se podebatovalo a tím sobota 
skončila. Druhý den se už nesl ve znamení balení a úklidu. Jen neradi jsme se s ,,koňákem“ loučili, protože 
kdo ví jestli se tam ještě někdy vrátíme. Myslím ale, že v budoucnu minimálně na některý Rádcák určitě. 
Díky všem, kteří jste se zúčastnili za tuhle pohodovou výpravu.   -paf-

Brigáda v klubovně - 20. 9. 2015
Pracovní výpravy moc netáhnou, to je starý známý fakt. O to větší plus pro člena je, pokud se na takové 
výpravě ukáže a opravdu pomůže i když za to vlastně nedostane žádné body. Nesešlo se nás mnoho, s tím 
jsem ale počítal. Práce bylo dost právě a pouze pro menší skupinu pracantů. Mimo jiné jsme uklidili skříně, 
uložili věci ve skladu, umyli okna, pořádně vymetli prach a vytřeli podlahu tak, že se z ní dalo jíst. Udělalo 
se zkrátka to co bylo potřeba. Výsledky se brzy projevily: podlaha svítí a v kombinaci s lepší světelnou 
prostupností oken lze ušetřit za energii pro osvětlení. Skříně po defragmentaci mají větší úložnou kapacitu (v 
řádech TB), což se projeví hlavně při budoucím ukádání nových dat. Mimoto skříňová stěna v předklubovně 
byla kompletně zformátována a je připravena k novému ukládání. Sklad přešel po aktualizaci na novou 
verzi, byla vylepšena efektivita využívání dostupných diskových jednotek a došlo k jejich zorganizování do 
jednotlivých složek (např. Spacáky, Míče, Gumové granáty atd.), systému tak trvá kratší dobu než najde 
požadovaná data. No prostě co si můžeme více přát!  Ještě se vrátím k věkovému omezení účasti: Množství 
mladších členů vytváří nutnost je hlídat, ať pomáhají, ať nedělají nepořádek a hlavně ať se jim něco 
nestane. Nezbývá tak čas na to podstatné - úklid klubovny. Ten sám o sobě je po nějaké době přestane bavit 
a vytvářejí si zábavu vlastní protože program na brigádě neexistuje. To je přirozená vlastnost, ale právě 
tím vytvářejí spíš práci navíc, než aby nějakou pomohli odstranit. Proto jsem sáhl k věkovému omezení 
účasti. Závěrem bych rád poděkoval všem co přiložili ruku k dílu a pomohli tak zvelebit oddílovou klubovnu.   
-paf-

Sraz ABC - 2. - 4. 10. 2015 
Po třech týdnech nás opět (konečně) čekala víkendová akce, sbalili jsme si tedy svých pět švestek a vyrazili 
směrem k Bítovskému mlýnu. Ona nepříjemná páteční cesta ze Zátiší se navíc trochu stala i „bojem o 
přežití“, jelikož odboček je po cestě mnoho, ale správná je pouze jedna. Naštěstí jsme nakonec dorazili a 
děkovali Ségře, že nám už předem postavila stany. Mrazivou noc jsme přežili ve zdraví a se snídaní jsme 
čekali na naše posily, které nemohly na akci od pátku. K poledni se nám začal rozjíždět tradiční program 
srazu. Zahajovací nástup, oznámení soutěží v pětiboji, soutěží od ostatních oddílů a mohlo se začít. Letošní 
pětiboj byl poskládán z orientace, gonia, přepalování provázku, přírody a neměnné štafety a i když žádné 
družstvo nebylo celkově první, tak také ani poslední. Družstvo Brumla a spol. bylo 5. ze 17 družstev (za 
zmínku stojí 3. místo ve štafetě a goniu), Lukyho družstvo sice „až“ 13., ale je nutno podotknout, že ve 
stejné kategorii, ačkoli věkový průměr byla zhruba poloviční oproti družstvům ostatním). My vedoucí jsme 
si samozřejmě nechtěli trhnout ostudu v oblastech, které bychom měli znát jako svoje boty a nakonec 
jsme ze sedmi družstev byli 4. se ztrátou pouhého bodu na místo 3. (jo a hlavně jsme byli 1. v přírodě, 
za což děkujeme Čekrovi a Ještěrce). V soutěžích na jednotlivce jsme se samozřejmě také snažili, co jsme 
mohli, ale kromě výhry Ještěrky a Radky v našem Kurníku bylo nejlepším umístěním Brusčino 6. místo z 26 
účastníků ve Hbitém uzlíku (čas 00:18:71). Pomalu se blížil všemi očekávaný večerní táborák. Při něm jsme 
opět viděli srandovní scénky, slyšeli krásné písničky a nám se s tou naší podařilo získat 3. místo! Když byl 
táborák ukončen, trochu neochotně jsme se rozcházeli do svých studených stanů, ale naštěstí byla noc 
teplá a ráno jsme se probudili do příjemného sluníčka. Rychle udělat snídani, začít uklízet, poobědvat a po 
rozloučení na závěrečném nástupu jsme zamířili domů.   -pul-

MAFIE vs. POLICIE + KINO - 17.-18. 10. 2015
V sobotu dopoledne nás překvapilo teplo a zářící sluníčko. Počasí nám minulý rok zkřížilo plány, jelikož pršelo 
- hra byla zkrácena. Letos bylo počasí ideální na takovou hru jako je mafie vs policie. Sluníčko zapadalo i o 
něco později (předchozí mafie byla v zimním čase, v roce 2015 byla v letním čase). Hra se odehrála až do 
konce! Nikdo se neztratil ani vážně nezranil. Také Nás bylo i o něco méně, chyběl jeden oddíl. tato absence 
se projevila i ve hře, spíše bylo více policajtů než mafiánů. Po hodině hry se to obrátilo a ti co byli policajti, 
se přesídlili do mafiánských gangů. Po malé změně, kde zůstali nejmladší členi policajtů se hra začala hodně 
rozvíjet a taktizovat. Brali se kufry a životy. Párkrát se podařilo ,,ulovit“ cizí kufr, který jsme včas odevzdali 
na daném místě v daném čase. Horší bylo, když Nám vzal někdo kufr. Konec hry byl v 18h. Po skončení hry 
jsme se přesunuli do klubovny. Tam byla teplá večeře (párky a teplý čaj). Za nějakou dobu se nachystalo 
promítání. Vedení se dohodlo, že se pustí pěkná pohádka a to Sedm krkavců. Poté se šlo spát. Ráno se 
uklízelo a pak bylo vyhodnocení, kde se rozdávali ceny.
První tato akce byla v roce 2008. Teď byl sedmý ročník této hry. Všem zúčastněným děkuji, bez vás by tato 
hra nešla zorganizovat ani hrát.   -agi-

Děti a rodiče – 15. 11. 2015
Z důvodu pozdního data této akce, se vedení rozhodlo uspořádat výpravu v klubovně. Dobře jsme udělali, 
neboť v sobotu docela dost pršelo. Účast byla veliká, což nás mile překvapilo. Rodiče s dětmi jsme rozdělili 
do třech družin a připravili jsme pro ně kolotoč her a učení  -  to co děti v oddíle probírají J. V prvním kole 
si rodiče s dětmi zahráli pantomimu, kimovku a ovoce. Následovala malá svačinka a kolotoč učení: topo a 
orientace mapy, šest základních uzlů a rostlinky. Poté jsme si pochutnaly na výborné bramborové polévce. 
Při kávě a sušenkách jsme se podívali na videa a fotky z oddílových akcí.  Poslední kolo her se skládalo z hry 
na medvěda, elektrika a ťukaná. Na závěr akce se rozdaly diplomy pro nejšikovnější rodiče a děti.   -jes-

Polana - 20.-22. 11. 2015
Tak hurá na Polanu. Cesta vlakem ubíhala tradičně naprosto v pohodě, nestalo se nic zvláštního a ty 
pobuřující řeči co se ke mě dostaly jsou naprosto, ale opravdu naprosto a definitivně...víte co. Namátkou 
- ta pomluva že vlak už na Svinově měl 40minut zpoždění, no prosímvás...to přece nemůže být pravda, 
ne s ČD. A náhradní vlak (protože jsme prý ten původně plánovaný nestihli - i když dle jízdního řádu jsme 
měli mít 20 minut na přestup) že měl zpoždění 30 minut? Opravdu tomu může někdo věřit? Že v Hranicích 
jsme v podchodu na nádraží hráli Dobrý den, pojďte ven? Válím se smíchy po podlaze. Jo a ten bonbonek 
na závěr - totiž že poslední vlak na nás počkal...no teda tohle to teda ale už. Ne to se prostě nemohlo stát 
- nic z toho. Stejně k tomu nejsou žádné důkazy - zničili jsme je, všechny. Takže tak. Ale pojďme k vážným 
věcem. Trochu jsme cestou z nádraží zmokli, ale žádná hrůza. To se nám v budoucnu ostatně stane víckrát 
a s mnohem větším deštěm (pozn. redakce - autor textu přísahá že absolutně netuší jak probíhala cesta 
na Vánoční Kaménku, neboť prý má 90 minutové okno). Koneckonců co by jsme byli za lidi, kdyby jsme 
se jednou za čas pořádně neumyli. No chaty 
na Polaně jsou stále stejně parádní a stále 
dokážou překvapit, tak třeba v sobotu ráno 
byl všude sníh. Hned po snídani jsme vyletěli 
ven a začali se koulovat - no přece první sníh 
a dokonce bílý, to hned tak ostravák nevidí. 
Časem jsme zjistili že bude i jiný program než 
jen plácat sněhuláky. Hrálo se všechno možné, 
i nemožné. Den tak ubíhal rychle, za chvíli jsme 
seděli v chatě a lepili draky. Ty jsme ještě stihli 
pořádně otestovat. Někomu letěli, někomu 
ne...ale o to větší zábava to byla. Neděle už 
pak probíhala zase hlavně ve znamení úklidu a 
občas nějaké té hry. Na autobus jsme vyrazili 
později než je zdrávo (že jsme zpátky využili 
autobus nebylo kvůli patáliím s vlaky - rozhodně né). Je smutné že když se řekne uklízíme, nebo vyneste 
batohy ven před chatu tak je to považováno jako nedůležitý plk vedení.  No vedoucí přesunu na to pořádně 
šlápnul, prošli jsme smykem pár zatáček a rekord na 5km byl na světě. Autobus jsme nakonec stihli a 
z jeho oken už jen sledovali jak se venku stmívá a říkali si, že je tam asi pěkná kosa...byla. Závěrem se 
musím ještě omluvit všem rodičům za spožděný příjezd bagáže způsobený technickými problémy na trase 
Třeštík-Ostrava. Díky za vaši trpělivost při čekání na vaše věci.    -paf-
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1. Makša 257b.
 Matěj K. 257b.
2. Luky H. 241b.
3. Kity 222b.
4. Jony 220b.
5. Peťa 213b.
6. Krtek 207b.
7. Julča 204b.
8. Brumla 203b.
9. Čudlík 199b.
10. Vendy 194b.
11. Růžovka 183b.
12. Anet 175b.
13. Víťa 169b.
14. Ema 160b.
15. Martin 157b.
16. Bruska 154b.
17. Čekro 153b.
18. Matěj Š. 150b.
19. Žuzka 130b.

20. Korny 115b.
21. Bohouš 112b.
22. Dominik 97b.
23. Frída 89b.
24. Michal D. 86b.
25. Dan 82b.
26. Ondra 71b.
27. Zuki 54b.
28. Ríša 52b.
29. Míša 47b.
30. Tom W. 40b.
31. Gabča 31b.
32. Tom M. 29b.

Bodování družin 
11-12/2015:
1. Vlci 172b.
2. Draci 159b.
3. Bobři 140b.

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

Bodování jednotlivců starší - 11-12/2015:

1. Háňa – Hanka Žatecká 210b.
2. Naty – Natálie Kovaříková 172b.
3. Filda – Filip Halfar: 170b.
4. Víťa - Vít Hájek 162b.
5.  Vláďa - Vladislav Hojecký 150b.
6.  Eli - Eliška Hojecká 149b.
7. Mrkvička – Kateřina Špačková 141b.
8. Viki - Viktorie Laníková 130b.
9. Robin – Robin Buchal 97b.
10. Klárka - Klára Arendacká 92b.
11. Pája – Pavlína Skalská 72b.

Bodování jednotlivců Medvíďata -11-12/2015:

1. Julča 263b.
2. Ema 251b.
3.  Petr G. 244b.
4. Luky 242b.
5. Makša 237b.
 Krtek 237b.
7. Luky H. 217b.
8. Víťa 216b.
9. Frida 215b.
10. Zuki 199b.
11. Jony 193b.
12. Martin 188b.
13. Vendy 177b.
14. Anet 163b.
15. Žuzík 159b.
16. Dan 149b.
17. Matěj K. 147b.
17 Bruska 147b.
19. Brumla 146b.
20. Dominik 145b.

20 Ríša 145b.
22. Kity 138b.
23. Čudlík 136b.
24. Míša D. 127b.
25. Tom W. 125b.
26. Čekro 122b.
27. Bohouš 114b.
28. Růžovka 105b.
29. Matěj Š. 104b.
30. Tom M. 100b.
31. Ondra 85b.
32. Míša 66b.
33. Gabča 41b.
34. Honza 20b.

Bodování družin 
09-10/2015:
1. Bobři 166b.
2. Vlci 161b.
3. Draci 154b.

Bodování jednotlivců starší - 09-10/2015:

1. Háňa – Hanka Žatecká 84b.
2.  Vláďa - Vladislav Hojecký 83b.
3.  Eli - Eliška Hojecká 82b.
4. Filda – Filip Halfar: 80b.
5. Naty – Natálie Kovaříková 79b.
6. Robin – Robin Buchal 70b.
7. Viki - Viktorie Laníková 66b.
8. Mrkvička – Kateřina Špačková 60b.
9. Víťa - Vít Hájek 52b.
10. Pája – Pavlína Skalská 49b.
11. Anežka - Anežka Adámková 40b.
12. Klárka - Klára Arendacká 39b.

Bodování jednotlivců Medvíďata -09-10/2015:

Akce leden - únor 2016:
16. 1. 2016 Uzlařská regata (starší)
30. 1. 2016 Jednodenka (všichni)

12.-14. 2. 2016 Jasení (Mosty u Jabl.) - (všichni)
24.-28. 2. 2016 Lyžařský tábor

BODOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ A DRUŽIN
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BODOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ A DRUŽIN


