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Ahojky Medvíďata, milí rodiče,
srdečně Vás vítáme v Novém roce 2013 a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Máme za sebou 
již skoro polovinu oddílového roku. Jaký byl? Podle mého dobrý, rozjela se družina Medvíďat, která tvoří 
nejmladší, ale početnou základnu našeho oddílu Průzkumnik. S Medvíďaty jsme se sblížili a zažili spoustu 
legrace jak na schůzkách, tak i na výpravách. Troufám si říct, že ještě zažijeme spoustu krásných zážitků. 
Čeká nás docela dost práce, hodně her, soutěží, ale i výprav do přírody a za vše nám bude odměnou dětský 
úsměv a zářivé oči našich členů.
Tak co nás tedy čeká? Každou středu schůzka, kde budeme dále pokračovat po stopách Williho Foga, spous-
tu jednodenních akcí, ale i pár výprav trřídenních se staršími členy a vše završíme o letnních prázninách 
naším táborem. Samozřejmně srdečně zveme rodiče a přátele oddílu na náš 15. countrybál. To je asi vše 
na úvod, veškeré informace se dozvíte na schůzce a hlavně Vás všechny chci poprosit, ať využíváte naše 
internetové stránky, tam totiž naleznete veškeré informace s předstihem.  Rovněž si dovoluji připomenout, 
že začíná druhá polovina oddílového roku a je třeba vybírat příspěvky v hodnotě 200 kč na provozní náklady 
oddílu Medvíďat. -Ješ-

Kino v klubovně - 10. 11. 2012
Na tuto sobotu jsme se rozhodli vytvořit Medvíďatům kino v klubovně. Docela dlouho jsme se s Radkou a 
Mihou domlouvali, co budeme promítat. Nakonec jsme se domluvili na pohádce papoušek Rio. Někteří to už 
sice viděli, ale všichni jsme se u toho zasmáli. Po dvou hodinkách si děti vyzvedli rodiče u klubovny. -Ješ-

Drakiáda - 24. 11. 2012
Ve středu před akcí jsme se sešli i s rodiči na schůzce, aby si každé s dětí postavilo svého draka. Měli jsme 
sice náročné podmínky, hlavně časově, neboť jsme byli nuceni se přesunout do K-Tria a v místním salónku 
tvořit dílo. Prostory byly super, ale na vše jsme měli pouze hodinu času. Všichni jsme se k tomu postavili 
čelem, děkujeme moc rodičům za účast, i když na dracích se muselo pracovat ještě samostatně doma. A 
tvůrčí výsledek rodičů a děti jsme šli vyzkoušet na naší dopolední drakiádě.  Sraz byl před klubovnou. Vydali 
jsme se na cestu směrem k basebalovém hřišti na Dubině. Cesta nám utekla velice rychle a nemohli jsme se 
dočkat až budeme pouštět draky! Sice nás ze začátku zradil vítr, ale nám to nevadilo, protože máme rychle 
nohy, takže jsme se pokoušeli dostat draka nahoru pomoci běhu. Pořádně jsme se při tom zapotili. Poté 
jsme se všichni vydali do klubovny, kde jsme se ohřáli a dali jsme si svačinku a teplý čaj. Potom následovala 
tvořivá činnost. Vyráběli jsme dárečky pro rodiče a blízké. Každý si ozdobil svou lžíci smaltem. -RAD-
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Výroba aventních věnců - 15. 12. 2012
Adventní věnec je jedním ze stále oblíbenějších symbolů blížících se vánoc a proto i náš oddíl si tento rok 
věnec vyráběl. Jen škoda, že nás nebylo více kvůli nemoci některých členů. Všem se však věnec povedl a 
doufám, že dodneška zkrášluje Váš domov. -MIHA-

Vánoční pevnost BVÚ - 21. -23. 12. 2012
Naše druhá vícedenní výprava, kde se nás sešlo 14 medvíďat. K chatě jsme dorazili ve tmě s baterkou. To 
bylo dobrodružství! Vybalili jsme si domácí večeře a povečeřeli.  Děti byli celkem dost unavené, takže jsme si 
vytáhly kartáčky a pastu a šli jsme si umýt zuby. Potom jsme rychle skočili do spacáku, kde jsme pomalinku 
usínali. V sobotu ráno jsme se brzy vzbudili, nemohli jsme se dočkat chvíle, kdy si rozdáme dárečky, které 
jsme měli každý připravené pro svého kamaráda. Museli jsme ještě pár hodin počkat. Po snídani, která nám 
všem chutnala jsme se dali do práce, začali jsme s bramborovým salátem. Díky tomu, že nás bylo na salát 
hodně, tak nám šla práce od ruky a mohli jsme vyrazit ven. Zahráli jsme si společně se staršíma hru, kterou 
měla připravena Ségra. Byla sice zima, ale to nás neodradilo. Když jsme dohráli,  šli jsme do chaty ohřát a 
poobědvat. V odpoledním klidu jsme dělali vizitky na stůl, zdobili jsme stromeček a starší vyráběli lodičky ze 
skořápek. Čas neúprosně ubíhal a nadešel čas, převléct se do oddílových triček a připravit se na slavnostní 
večeři. Všichni jsme usedli ke stolům a čekali, až náš hlavní vedoucí Marťan řekne úvodní slovo a všem 
popřeje krásné vánoční svátky a šťastný Nový rok. Večeře byla zahájena. Ještěrka nám rozdala náš vlastní 
bramborový salát, pak každý dostal i smažený řízek. Po večeři každá družina zazpívala koledu, kterou si 
připravila. I my Medvíďata jsme zpívali a měli jsme velký úspěch. Potom se začali rozdávat dárečky a každý 
z nás dostal aspoň jeden dáreček. Po menším úklidu jsme začali hrát scénku „O Smolíčkovi pacholíčkovi“  
Odměnou byl bouřlivý potlesk. Po naší scénce vystupovali i starší. Pak jsme pouštěli lodičky, a když uhasla 
poslední, tak jsme se odebrali do spacáku. V neděli ráno jsme se vzbudili a posnídali jsme. Poté jsme se 
rovnou šli balit, protože jsme malí, tak nám balení zabere více času. Díky tomu, že jsme šikovní, sbalili jsme 
se rychle, a mohli jsme si ještě zahrát pár her. Čas rychle ubíhal, tak jsme stihli už jenom poobědvat a poté 
jsme se vydali na cestu domů. Šli jsme pěšky až na nádraží a díky Ještěrce a její zkratce jsme dostali včas 
k odjezdu vlaku. -RAD-

Výšlap s rodiči - 27. 12. 2012
Ve čtvrtek po vánocích jsme se rozhodli uspořádat akci pro děti a rodiče - výšlap na Gírovou. Byla to taková 
malá procházka po náročných svátcích plných jídla a hodování. Cesta vlakem sice trvala docela dlouho, ale 
povídalo se, svačilo - takže nám to uteklo docela rychle. V Mostech u Jabluňkova se k nám přidal Martin s 
malou Mařenkou a rodinka Buchalová, která se vracela ze Slovenska. Když jsme byli všichni, tak jsme vy-
razili směr turistická chata Gírová. Povrch byl rozmočený a blátivý, ale čím jsme byli výš, tak mokré zmrzlé 
bláto nahradil sníh. Po cestě se nachvíli od nás odpoutali někteří rodiče, aby v místní přírodě našli schovanou 
kešku. Po zdolání cíle naší trasy jsme si dali čaj a teplou česnekovou polévku a přemýšleli, co podnikneme 
dál. Zabalili jsme si věci a šli ven na hřiště, kde jsme si zahráli hru na honěnou tzv. „uličky“.  Pak jsme se 
vydali procházkou na zasněženou jeskyni. A poté  rovnou zpět stejnou cestou na nádraží. Někteří si udělali 
ještě zastávku v Motolu, kde si někteří dali ještě něco dobrého na zub. Rychle zaplatit a honem na vlak, 
který už na nás čekal. Procházka to byla úžasná. Počasí si s námi hrálo, chvilku pršelo, chvilku byla hustá 
mlha a pak  velká chumelenice, ale i sluníčko se na nás lehce usmálo. No a po pohádce zase zpátky do 
reality - šedivé Ostravy. -Ješ-

1. Makša 233 b.
2. Terka 228 b.
3. Peťa 225 b.
4. Lukáš 210 b.
5. Míša 203 b.
6. Matěj K. 196 b.
7. Matěj Š. 190 b.
8. Kuba 189 b.
9. Štěpán 177 b.

10. Ema 172 b.
11. Roman 169 b.
12. Vojta 166 b.
13. Pepa 163 b.
14. Jonáš 159 b.
15. Laura 150 b.
16. Ondra 101 b.
Matěj Kva. 92 b.

Bodování jednotlivců - listopad/prosinec 2012: Akce leden – květen 2013

12. 1.2013 Zimní sraz Ostravice
26.-27 1.2013 Mini uzlařská regata 
6.-10.2.2013 Lyžařský tábor
23.2.2013 Jednodenka
9.3.2013  Country bál pro rodiče
15.-17.3.2013 ZŠ Hošťálkovice
13.4.2013 Jednodenka
11.5.2013 Jednodenka
24.-26.5.2013 Jarní turnaje
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