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BODOVÁNÍ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2004

1. Martina - 219b. 9. Karolína - 110b.
2. Patrik - 211b. 10. Nikola F. - 109b.
3. David B. - 195b. 11. Adam - 88b.
4. Katka - 188b. 12. Nikola R. - 56b.
5. Bára - 178b. 13. Ondra - 47b.
6. Lucka H. - 175b. 14. David M. - 36b.
7. Lucka Ch. - 173b. 15 Diana - 10b.
8. Eva - 168b.

Ahoj Průzkumníci, milý rodiče!

 Z kraje měsíce září jsme provedli velikou náborovou akci, která probíhala v Hrabůvce, Hrabové a na Dubině. Cel-
kem jsme obešli sedm škol a oslovili mnoho dětí. Měli jsme připravenou náborovou akci, která se nazývala Boj o přežití 
a konala se za areálem VŠB. Výsledek  se dostavil o dva týdny později, když na schůzku přišlo 15 nových členů(nek). 
Máme velikou radost, že i v tak uspěchané  a moderní době má vůbec někdo zájem o turistiku, přírodu a kamarádství! 
Jak už jste si všichni určitě všimli, tak měsíc září přinesl do našeho oddílu mnoho změn. 1) Po neúspěšné náborové 
akci v Porubě se porubský oddíl přemístil k nám do Hrabůvky. 2) Vznikly dvě družiny KAMZÍCI a DELFÍNI, kteří mají 
družinové schůzky ve středu (Martin a Ještěrka). 3) Ze starších členů se vytvořila „družina starších„, kteří pod velením 
Tetky a Mihy fungují v úterky. Akce máme samozřejmě společné!
 Ti z Vás, kteří ještě neodevzdali přihlášku do oddílu a příspěvky, (200,-Kč září-leden) tak ať to učiní co nejdříve. 
Je třeba zaplatit příspěvky na ústředí asociace TOM + zdravotní pojištění v oddíle a samozřejmě i provoz klubovny. 
Nechceme to financovat z vlastních zdrojů!!!
 Mnozí z Vás (ti co už odevzdali přihlášku) už dostali oddílový materiál - bundu, batoh, spacák, karimatku atd. Je 
třeba vědět, že tento materiál máte vypůjčený - chovejte se k němu jako k vlastnímu. Není to vůbec levná záležitost a 
chtěli bychom, aby nám vydržel i nadále. Bylo by dobré časem si pořídit vlastní spacák a karimatku. Oddílové batohy 
jsou pro všechny a stejné!
 Ve středu 17. 11. 2004 je státní svátek - bohužel v tuto dobu máme družinovou schůzku. Tato schůzka se nebude 
konat!!! Nezapomeňte že následující víkend 20.-21. 11 2004 pojedeme na 2-denní výpravu do Kyjovic! Pokyny dosta-
nete 10. 11. 2004.
 V zimních měsících se v naší klubovně budeme opět přezouvat. A to z důvodu, abychom neměli mokré  a zablácené 
lino.

PLÁN AKCÍ 

6. 11. 2004 - Okolí Opavice
20.-21. 11. 2004 - Studnice (Kyjovice)
4. 12. 2004 - Mikulášská
18. 12. 2004 - Závod družin + Vánoční
8. 1. 2004 - Zimní sraz oddílů Ostravice

Veškerý plán akcí i s pokyny na nejbližší akci 
jsou dostupny na www.pruzkumnik.com


