Dubnové číslo občasníku TOM BVÚ pro rodiče, členy a veterány

Zpravodaj BVÚ
Duben 2003

ÚVODEM

V

ážení rodiče a kamarádi, ještě před
tím, než Vás zahrneme informacemi
týkajících se oddílu chtěli bychom
Vám popřát hodně štěstí a úspěchů do
roku 2003.
TOM BVÚ

několika slovech jsme všichni zapěli oddílovou píseň. Následně se přemístili
ven, kde za světla pochodní položili služebně nejstarší rádcové kytici ke Karlově
pamětní desce. Pak již následovalo jen
hromové „Nazdar" a celá akce se chýlila
ke svému závěru. Smutné je jen zjištění,
že těch mimooddílových je na této vzpomínce rok od roku méně...

Mikulášská besídka
7. prosince 2002
Již třetím rokem navštívil naši klubovnu
Mikuláš. Jeho návštěva byla vyvrcholením odpoledne nabitého různorodým
programem při kterém si mohli zasoutěžit
všichni bez rozdílu věku, od nejmenších
dětí až po jejich rodiče. Ke spokojenosti
jistě přispěl balíček nerůznějších dobrot,
které si všichni odnesli domů. Na závěr
byla ještě možnost zhlédnout film „Lady a
Tramp“.

PROBĚHLO
Rok 2002 byl na oddílové akce opět velice bohatý. Kdybychom Vám zde měli
podat informace o veškerých oddílových
činnostech byl by z toho obsáhlý dokument. Proto vybíráme jen ty zvlášť význačné. Pokud byste však měli zájem se
o akcích dozvědět více je tady naše internetová stránka a na ní fotoalbum (viz.
Internet BVÚ).

III. Jachtařská expedice
16. –25. srpna 2002
Akce poněkud se vymykající běžnému
oddílovému programu, určená těm nejaktivnějším členům. Takže letos potřetí
prožili ti nejlepší nezapomenutelné okamžiky na palubě plachetnice v mořských
vlnách. A opět to bylo super. Stačí se
podívat do fotoalba na fotografie...

Pro oddílovou veřejnost
Vzpomínka na Karla
17. listopadu 2002
V den Karlových nedožitých 78. narozenin proběhla vzpomínková akce u Karlovy pamětní desky na zdi klubovny BVÚ.
Oddíl přijel na tuto akci přímo z výpravy v
počtu téměř 50 což bylo tím největším
uctěním Karlovy památky a jeho díla jeho BVÚ je, i po jeho odchodu, silné a
dělá čest svému jménu a historii a to
nejen na veřejných akcích, ale také na
standardních výpravách. Od 17 hodiny
začali přicházet také bývalí členové a
příznivci oddílu a zejména Karla. Přesně
v 17,30 nastoupil oddíl v plné síle. Po

Jmelí
24. prosince 2002
Také letošní Vánoce nebyly ochuzeny o
tuto již nedílnou součást Štědrého dne.
Pomalu se již stává zvykem, že na této
akci mají převahu bývalí členové nad
těmi současnými, což však k dlouhé historii oddílu není žádným překvapením.
Letošní Jmelí bylo posledním pro lezeckou skupinu v čele s Jurou, pro příští rok
se tohoto úkolu zhostí Šašel s Fruntou.

Rádcovský kurz
23. listopadu 2002
Opět se letos uskutečnila již tradiční
podzimní akce pro výměnu a načerpání
zkušeností zejména pro vedoucí družin a
jejich spolupracovníky. Účast byla i letos
velmi dobrá a hlavně příjemná, protože v
posledních letech již naše klubovna
praskala ve švech, což příliš nepřispívalo
k celkové pohodě. Letos tedy pro 75
účastníků byla připravena následující
témata: Příprava schůzky, Schůzka v
přírodě, Výtvarné hry, Orientace, Hry na
place a Příroda.

V. ročník festivalu Harryho
Moučky
1. března 2003
Také tento ročník byl ve znamení vynikajících hereckých či spíše dramatických a
pěveckých výkonů. Ačkoli se letošního
ročníku zúčastnily jen 4 oddíly úroveň
byla vysoká a výsledky opět vyrovnané.
Za rok nás to čeká zase znovu, snad bude pokračovat i vysoká úroveň předešlých ročníků.

PŘIPRAVUJEME
Pro členy oddílu
IV. Jachtařská expedice

Nejen pro jiné oddíly
IV. ročník Festivalu Harryho
Moučky

srpen 2003
Pro nejaktivnější členy oddílu je opět připravena expedice podél chorvatského
pobřeží. Přesný termín bude včas upřesněn.

2. března 2002
S radostí musíme konstatovat, že vysoká
úroveň předešlých ročníků tentokrát gradovala. Nemalou měrou se o to také zasloužilo oživení žánrů, kromě tradičních
hudebních a dramatických vystoupení si
dívčí trio, připravilo také taneční vystoupení. Jednotlivá vystoupení byla tak vyrovnaná, že klasická metoda vyhodnocování nestačila a při dodatkovém nakonec
zvítězili (již potřetí za sebou !!!) Bobři. Je
jisté, že si tato akce našla své pevné
místo v programu mnoha oddílů.

Nejen pro jiné oddíly
54. Sraz BVÚ

53. Sraz BVÚ
27. –29. září 2002
Věřte nebo ne, ale i přes velmi mizerné
počasí, se zde sešlo 350 lidí. O to více
nás mrzel fakt, že počasí bylo natolik nepříznivé, že vedoucí oddílů museli
v sobotu ráno rozhodnout o jeho zrušení.

26. –28. září 2003
V již tradičním termínu se uskuteční další
Sraz oddílů zabývajících se tábořením a
práci s mládeží. Zveme samozřejmě také
ostatní, aby se přišli podívat a povzbudit
soutěžící. Doufejme, že nám bude počasí
nakloněno příznivěji než loni.
Místo konání: Bítovský mlýn

Rádcovský kurz
22. listopadu 2003
Také letošní rok nebude ochuzen o tuto
krátkou, ale jistě hodnotnou akci, která
jistě pomáhá vedoucím při jejich práci
s mládeží.
Místo konání: Klubovna BVÚ

Pro oddílovou veřejnost
Jak již bývá dobrým zvykem, opět pro
Vás připravujeme mnoho akcí, které mají
obohatit Váš rodinný program. Na tyto
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akce je dobré se předem přihlásit a to
prostřednictvím e-mailového formuláře
na http://www.bvu.cz/formular.asp nebo
na e-mailu bvu@bvu.cz .
Případné podrobnosti budou včas zveřejněny na internetové stránce oddílu.

Vzpomínka na Karla
17. listopadu 2003
Opět v den Karlových narozenin vzpomeneme na zakladatele našeho oddílu a
člověka jež ovlivnil nemálo z nás. Začátek bude opět v 17,00 kdy si budete moci
prohlédnout kroniky a zavzpomínat
s kamarády. V 17,30 pak proběhne vzpomínka u jeho pamětní desky.
Místo konání: Klubovna BVÚ

16 – 21. 4.
26 – 27. 4.
2 – 4. 5.
9 – 11. 5.
16 – 18. 5.
24 – 25. 5.
30. 5. – 1. 6.
6 – 8. 6.
14 – 15. 6.
21 – 22. 6.
27. 6.

Akce označené * budou při nepříznivém
počasí změněny na Pevnost.
Velmi důležitá je účast na tučně vytištěných akcích !!!

Alternativní akce

Mikulášská besídka
6. prosince 2003
Pro všechny oddílové členy, děti těch
bývalých a jejich známých opět připravujeme odpoledne plné zábavných her a
soutěží, při kterých se určitě pobaví i jejich rodiče. Vše bude samozřejmě spojeno s návštěvou Mikuláše a rozdáváním
sladkostí. (Začátek a další porobnosti
budou včas upřesněny na webových
stránkách oddílu.)
Chceme Vás požádat, abyste své děti
na tuto akci přihlásili na oddílovém
webu , nebo na e-mailu popřípadě telefonicky (596134723). Nejpozději do
3. prosince musí být také zaplacen
poplatek.
Místo konání: Klubovna BVÚ

Jmelí
24.12.2003
Bez této akce si již mnoho z nás nedovede představit Vánoce a tak ani tento
rok nebude výjimkou. Místo a čas bude
ještě upřesněno, neboť je pravděpodobné, že se po mnoha letech přesuneme
z Kyjovic jinam.
Místo konání: bude upřesněn

Pro rodiče
Schůzka rodičů
23. dubna 2003
16,00
Tradiční předtáborová schůzka, která
svým obsahem zahrne kompletní oddílový program. Zúčastnit by se měli především rodiče nováčků, neboť se zde již
dozví nezbytné věci ohledně letního tábora, ale nejen oni. Také rodiče starších
členů se zde jistě dozví mnoho zajímavého. Proto je účast všech velmi důležitá.
Místo konání: klubovna

PRO RODIČE
Plán činnosti
Program TOM BVÚ se skládá z povinné
a nepovinné (alternativní) činnosti. V povinné činnosti musí kluci docílit min.
75% docházky.
K docílení dobré docházky hochů je také
nutno koordinovat rodinný program s
plánem činnosti.

Duben– červen 2003
4 – 6. 4.
12. 4.

Pevnost
Jednodenní

Velikonoční Pevnost
Volno
Dvoudenní*
Dvoudenní*
Velká jarní „13“
Volno
Dvoudenní*
Dvoudenní*
Volno
Stavba tábora
Odjezd na tábor

Základní informace
Oproti akcím povinným jsou tyto zcela
dobrovolné. Účast na nich je umožněna
všem členům, k výběru dochází jen tam
kde je omezená kapacita (např. kurzy
PC). Většina z těchto akcí je zcela zdarma, ačkoliv náklady na ně jsou nemalé.
Pravidlem bývá, že jestliže se kluk nezúčastní povinné výpravy (a není omluven),
nemá v následujícím týdnu právo účastnit
se alternativní činnosti.

Bohatá nabídka
Současný alternativní program je sice
bohatý, ale bohužel ne vždy dostatečně
využívaný. Důvod přikládáme také malé
informovanosti rodičů, díky čemuž hoši
docházejí na podobnou aktivitu jinam a
za daleko větších finančních nároků.
Proto Vás žádáme abyste věnovali zvýšenou pozornost následující nabídce a
jistě najdete další aktivity pro Vašeho
syna.

Nabídka alternativních akcí
•

PO

-

•

ÚT

-

schůzka (povinná)

•

ST

-

tělocvična

•

ČT

-

oddílové kino

•

PÁ prava)

•

paintball (dle plánu)

počítače (Outlook)

tělocvična (pokud není vý-

Mimo tyto organizované akce, mohou
hoši do klubovny docházet kdykoliv v
průběhu týdne.
Díky kombinace oddílu a firmy ha-vel
family, mají hoši v odpoledních hodinách
k dispozici bezplatně neomezený přístup
na INTERNET. Mnozí si také chodí do
klubovny zpracovávat pomocí INTERNETU a počítače úkoly do školy.

Kurz počítačů (Outlook)
pondělí 17,00 – 18,00
Kurz navazuje na nedávno ukončený
kurz PC začátečníci. Během tohoto kurzu
by hoši měli získat základní přehled o
využívání elektronické pošty a programu
Outlook.
Místo konání: Klubovna

Floorball
každou středu a pátek (pokud
není výprava) od 16,00 – 18,00
Na floorball máme objednánu tělocvičnu

nedaleko naší klubovny. Sraz bývá vždy
v klubovně.
Místo konání: Tělocvična HTJ Odra

Oddílové kino
čtvrtek od 17,15
Koná se pouze při dostatečném zájmu
kluků. Zcela zadarmo mají hoši možnost
sledovat nejnovější filmy se super zvukem a obrazem za pomocí výkonné projekční techniky. Po domluvě mají na kino
přístup také rodinní příslušníci kluků.
Místo konání: Klubovna

Oddílové bodování
Hlavním měřítkem úspěšnosti jednotlivců
je Oddílové bodování, to je rozděleno na
dvě bodovací období a sice září - leden a
únor - červen. Jelikož se do něj zaznamenávají veškeré body jež hoch obdrží
(docházka, výstroj na výpravách, splněné
odborky, ..) nejlépe odráží aktivitu hochů.
Také v něm zpravidla vítězí ti nejaktivnější.
Motivací je nejen prestiž, ale jsou to také
odměny pro 6 nejlepších. V poslední době nejen diplomy a placky, ale například
možnost zúčastnit se Jachtařské expedice (při výběru se přihlíží k umístění
v odd. bodování). Vítězové minulého období mají například slíbený vyhlídkový let
letadlem.
VY 4560
1
Luki
2
Jerry
VY 4192
3
Irži
DA 4145
4
Jeník
VE 3921
5
Jožin
RY 3798
6
Robin
KA 3782
7
Upír
RY 3748
8
Jirka
RY 3631
9
Honza
LI
3508
10
Adam
LI
3503
11
Tom
DA 3489
12
Gedžit
VY 3247
13
Hanus
KA 3238
14
Murto
RY 3179
15
Bambul
VY 3092
16
Keňa
LI
3046
17 Youngschool VY 3008
18
Honza
RY 2992
19
Zubař
DA 2954
20
Bivoj
KA 2951
21
Malý Keňa
VY 2882
22
Nudlička
DA 2856
23
Tomáš
KA 2854
24
Budulínek
KA 2808
25
Bobr
LI
2800
26
Hynek
DA 2768
27
Martin
VE 2764
28
Jirka
RY 2665
29
David
RY 2645
30
Krakonoš
DA 2626
31
Ještěr
KA 2604
32
Marek
VE 2579
33
Honza
RY 2523
34
Walter
KA 2512
35
Jarda
VE 2507
36
Michal
VE 2470
37
Martin
VE 2347
38
Vlastík
KA 2344
39
Kuba
LI
2326
40
Jindra
VE 2032
41
Žížal
LI
2028
42
Filip
VY 2002
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43
44
45

Kuba
Hruboš
Radek

VE
VE
KA

1910
1779
1759

PŘÍSPĚVKY
Činnost pro každého bez
dopadu na rodinný
rozpočet
Rádi bychom podotkli, že jen provozní
náklady na novou klubovnu se pohybují
okolo 120.000,- Kč za rok. Dále náklady
na Pevnost a další činnost hrazenou
z oddílového rozpočtu, stejně jako nákupy opravy a navršování veškeré oddílové výstroje a majetku. Ani na jedné
z jmenovaných věcí se hoši finančně nepodílejí. Naši snahou vždy bylo, je a bude, aby hoši mohli prožít svůj volný čas
smysluplně bez ohledu na jejich finanční
situaci. V poslední době přispívá oddíl na
činnost každého hocha až 6.000,- Kč/rok.
Hoši se na této částce podílejí 400,- Kč
na příspěvcích (200,- Kč pololetně).

Forma úhrady
Příspěvky mohou být hrazeny několika
způsoby:
1.) Půlročně hotově nebo převodem
na účet
a) 200,- Kč do konce února každého roku (aktuální)
b) 200,- Kč do konce září každého
roku.
Pokud Vám nevyhovuje provést celou
platbu najednou můžete zaplatit i 100,Kč za čtvrtletí. Celá částka však musí být
uhrazená do konce výše uvedených termínů.
2.) Měsíčně automatickým bezhotovostním převodem na oddílový
účet.
Jednoznačně doporučujeme druhou
variantu, tj. pravidelné srážky ze
mzdy. Nejen, že je to bez starostí, ale
také nemusíte posílat hotovost přes
kluky (hoši mohou dostat formulář, který
stačí podepsat, doplnit výšku srážek –
nejméně však 35,- Kč/měsíc – a odevzdat na mzdovou účtárnu zaměstnavatele.)

Každý podle možností
Kdo může pomoci
Rádi bychom apelovali na všechny,
jejichž možnosti jsou poněkud lepší,
aby brali uvedenou výši příspěvků jako minimální a pokud mohou, přispívali oddílu vyšší částkou.

Sociální program TOM BVÚ
Na druhé straně i přes stále velmi nízkou
výši těchto příspěvků, myslíme na rodiny,
které žijí i tak velmi skromně.
• Pokud dochází do oddílu dva sourozenci, zaplatí dohromady ne 400,Kč, ale 300,- Kč za půl roku.
•

Také u těch, kteří by považovali,
opodstatněně, tuto částku pro jejich
rodinný rozpočet za neúnosnou, rádi
bychom po individuální domluvě tento problém vyřešili.

Nikdy nesmí být finance důvodem, aby
některý hoch nemohl do oddílu docházet.
Jsme přesvědčeni, že stanovená výše je
stále jen symbolickou, ale každá koruna
pomůže udržet oddíl v chodu bez omezení. I nadále zůstává drtivá většina nákladů, na bedrech oddílu, které pak kryjí
aktivity hochů.

INTERNET BVÚ
Mnozí z Vás jistě víte, že náš oddíl má
své stránky na Internetu na adrese
www.bvu.cz

Základní informace
Na těchto stránkách najdete samozřejmě
standardní informace, ale zároveň mnoho aktualit.

Aktuality
V této části se objevuji nejaktuálnější informace, které se týkají nejen našich členů, ale především oddílové veřejnosti.

Fotoalbum
Dnes je již ve fotoalbu přes 13 000 fotek
a je zcela v novém kabátě, ale potřebuje
ještě několik kosmetických úprav. U každé složky je uvedeno, kolik obsahuje fotek. A to je právě to, co mnohé mate. Než
to vyřešíme jinak, nelekejte se, když je
na začátku uvedeno, že ve složce je "0"
fotek, „proklikejte“ se na podsložky pod
ní, tam pak dojdete ke kýženému cíli.

Vzpomínky na Karla
Jedna rubrika je také určena Karlovi. Mimo jeho životopisu tam najdete řadu reakcí lidí na jeho odchod.

Veteráni
S postupnými úpravami webu BVÚ přibyla nová sekce „Veteráni“, kterou spravuje
Luděk Boháč. Sekce je naprogramována
tak, aby si ji Veteráni mohli sami naplňovat informacemi bez zásahu našich
webmasterů a současného vedení BVÚ.

Možnosti
Chcete dostávat informace o Tábornickém oddílu mládeže a jeho akcích
do své pošty? Stačí se podívat na naší
internetovou stránku www.bvu.cz a tam
si zaregistrovat svůj e-mail.

Ocenění
Vysoká
kvalita
webových stránek
oddílu se dočkala
ocenění v podobě
vítězství v 1. kole
soutěže Webparáda
o nejlepší webovou
stránku organizací zabývajících se práci
s dětmi a mládeží v kategorii C.

BVÚ INFO
Pozor změna !!! Pro rodiče našich členů
a pro členy BVÚ, kteří vlastní mobilní
telefon operátora T-Mobile, již rok provozujeme službu BVÚ INFO. Již nejste nuceni volat, kdyže Vaše ratolesti dorazí
domů nebo se strachovat při zpoždění
příjezdu z výpravy či tábora. Stačí přihlásit se na službu BVÚ INFO. Také členové, kteří využijí nové služby, jsou informování prostřednictvím mobilního telefonu o, pro ně, důležitých informacích. Tato
služba je obdobou T-Mobile Info a stejně
také funguje. Stačí zaslat SMS ve tvaru:
+BVUCLEN pro členy a +BVURODIC pro
rodiče na číslo 5566. Odhlásit odběr příspěvků lze stejným způsobem, ale se
znaménkem
mínus:
-BVUCLEN -BVURODIC cena za příchozí zprávu je cca. 1,50 Kč. Pro rodiče
chodí cca 1-2 zprávy během výpravy. Pro
členy to budou opět 0-2 zprávy týdně.
Samozřejmě si můžete objednat odběr
příspěvků obou kanálů na jedno telefonní
číslo. Potom odešlete postupně požadavky (+BVUCLEN +BVURODIC).

VETERÁNI
Oddíl se zajisté zapsal do srdcí mnoha,
kteří jím prošli. Aby tyto vzpomínky mohly
opět nabrat reálnějších rozměrů, zavedli
jsme pro bývalé členy možnost stát se
čestným členem (Veteránem).

Jak se stát Veteránem
Samozřejmě, že hlavním důvodem zavedení čestného členství je, abychom stmelili a prohloubili soudržnost všech, kteří
měli s našim oddílem co dočinění a i nadále se cítí jeho součástí.
K tomu aby se člověk stal čestným členem (Veteránem) stačí pouze zaplatit
příspěvek 200,- Kč za rok.
Mimo akcí které přímo pořádají Veteráni,
mají všichni bývalí členové také přístup
na některé oddílové akce (např. výpravy
na hory či lední hokej). V ceně za tyto
akce je také zohledněno, zda mají tito
členové zaplaceny příspěvek a tak cena
pro Veterány a členy je 50 Kč pro zbytek
80 Kč.

Plán činnosti veteránů 2003
(o přesných termínech budete přesně
informováni
e-mailem,
nebo
na
internetových stránkách oddílu)
Březen
Běžky v Jeseníkách
zve: Hurvajz
Jarní setkání v restauraci „U PAŘEZA“
zve Luděk a Kmet
Květen
Nostalgická kapka č. 10 (Pocheň)
zve Luděk a Veve
Slavné Májové
zve Donald
Červen
Stavba tábora (Budišov na Bud) 21-22.6.
zve Jura a Hurvajz
Červenec
Puťák Veteránů (Šumava – Lipno),
pěšky + kola 28. 6. – 5. 7.
zve Luděk a Frigo
3. výročí úmrtí Karla (28. 7. 2000)
zve BVÚ
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Srpen
Tábor rodičů s dětmi
zve Jogín
„13“ Veteránů (Pevnost) 29 – 31. 8.
zve Maňas a Luděk
Září
54. Sraz (Biťák) 26 – 28.9
zve BVÚ
Cyklovýlet
zve Veve
Říjen
Drakiáda
zve Jogín
Listopad
Vzpomínka na Karla 17.11. *
Podzimní setkání „U PAŘEZA“
zve Luděk a Kmet
Prosinec
Mikulášská besídka 6.12. *
Jmelí 24.12. *
Akce označené * pořádá BVÚ a konají se
v klubovně BVÚ (kromě Jmelí).
Každý poslední pátek v měsíci jsou
SLEZINY v hospodě „U PAŘEZA“.

KOHO
KONTAKTOVAT
Pár slov úvodem
Jelikož se během roku značně pozměnila
sestava jednotlivých družin a to včetně
vedení, uvádíme zde pro případ nejasností, dotazů, omluv hochů z akcí, seznam kontaktů vedení oddílu a družin.
V případě každodenních záležitostí, by
měli hoši kontaktovat vedení své družiny
(rádce, podrádce, šestníka) a až
v případě závažnějších problémů by měli
sáhnout po telefonních číslech vedení
oddílu.
Jde o to, že potom stejně musíme informaci předat vedení družiny. Také je
slušností informovat zejména svou družinu, proč například nepřijedu na výpravu
a následně řešit i problémy s tím související (potraviny a výstroj pro družinu ap.)

Seznam kontaktů
Klubovna
Vedení oddílu

596134723

vedoucí
Mgr. Petr MIKA - Akim
603899040
zástupce vedoucího
Jiří RILKO – Jura
603899041
zástupce vedoucího pro odd. činnost
Kamil UHER – Losna
604271657
Daňci:
rádce
Jaroslav Dusík – Nudlička 737376497
podrádce
Jiří Slanina - Irži
736189322
Kamzíci:
rádce
Robin Strof - Robin
603513687
Vlastimil Švrček – Vlastík 723752432
podrádce
Michal Blažek – Bivoj
776703181
Lišky:
rádce
Jan Krejčí – Bobr
podrádce
Adam Guňka – Adam

732276792
728169514

dílového
praporečníka
na
počátku
80. let nebo
také jako velmi
dobrého
a
obětavého
kamaráda.

Rysové
rádce
Ondřej Kmetík – Upír
podrádce
Jiří Čompa – Jirka
šestník
Jan Hovorka – Honza
Veverky:

604275815
724281778
736161294

podrádce
Michal Balák – Michal737668767
šestník
Marin Blažek – Martin
776390446
Vydry:
rádce
Tomáš Vanko – Jerry
podrádce
Petr Šosták – Gedžit

737611570
596131147

CO PŘINESL ROK
2002

Jura
tatínkem
Dlouholetý
zástupce vedoucího oddílu, neúnavný a
pro BVÚ stále pracující Jura - Jiří Rilko,
se postaral o další přírůstek do oddílu.
Jmenuje se Jirka, narodil se 21.listopadu
2002 v 16:05, Váha: 3,9 kg, Výška: 50
cm. Tímto chceme ještě jednou veřejně
taťkovi Jirkovi pogratulovat a už se těší-

O tom co se udalo již pojednávala sekce
„Proběhlo“, zde ale naleznete zajímavostech z oddílového života.

Tábor
28. 6. – 26. 7. 2002
Tábor se konal opět na tábořišti „Pod
zříceninou hradu Vildštejn“ u přehrady
Kružberk, kam jsme se nuceně přestěhovali po povodni z Pochně. Letošní tábor
poznamenalo slunečné počasí a tak mohl
být program pestrý a bohatý.
Táborová hra měla název „Tajemství deníku“.
Jak je již obvyklé 3 týden jsme vyrazili na
Puťák, tentokráte na jižní Moravu, základnu jsme měli v Mikulově. Zde je nástin míst které oddíl během Puťáku navštívil.
1. den
(po 15.7.)
Tábořiště (autobusem) – Dolní Věstonice
– po červené - Dívčí hrad (zřícenina) –
Děvín – Sirotčí hrad (zřícenina) – Stolová
hora – Turold – Mikulov cca 14 km
2. den (út 16.7.)
Vranov nad Dyjí (zámek) – po červené
(podél Dyje) – visutý most - Ledové sluje
(vyhlídka) – Čížov cca 8 km
3. den (st 17.7.)
Znojmo (podzemí, vyhlídková věž, hrad,
kostel sv. Mikuláše )
4.den (čt 18.7.)
Valtice (zámek) – po červené (Lednickovaltický areál) – Rendezvouz – Svatý
Hubert – U tří grácií – po žluté - Apollonův chrám – Mlýnský rybník (koupání) –
Lednice (zámek, botanický skleník, minaret) cca 13 km
5.den (pá 19.7.)
Bítov (hrad, hradní zoo) – po červené –
Vranovská přehrada (koupání) – po zelené – Cornštejn (zřícenina) cca 4 km
6.den (so 20.7.)
Mikulov (zámek, Dietrichštejnská hrobka)
– Nové mlýny (koupání) – tábořiště (autobusem)

Opustil nás kamarád
Bohužel život vždy nepřináší jen veselé
zprávy. V pátek 6. září 2002 nás náhle
opustil náš kamarád Dan HALADĚJ. Jistě nemálo z Vás jej má v paměti jako od-

me na nováčka Juru II.

Rekonstrukce Pevnosti

V loňském roce byla zahájena rekonstrukce Pevnosti. Rekonstrukce stále
pokračuje. V současné době se rekonstruují sociální zařízení a jídelna.

Zahájena přístavba klubovny
V loňském roce byly vyřízeny veškeré
potřebné dokumenty a letos na jaře již
započnou stavební práce na přístavbě.

Teletiny stále na prodej
Stále je tady možnost koupit si teletiny,
které více jak 50 let tvořily nedílnou součást všech oddílových výprav. Cena se
pohybuje podle stavu od 300 do 500 Kč.

REDAKCE
Občasník vypracovali Akim a Skokan. Je
určen pro oddílovou veřejnost BVÚ.
Distribuován je rodičům prostřednictvím
členů a Veteránům (kteří zaplatili příspěvky).
Kontakty:
mail: bvu@bvu.cz
Internet: www.bvu.cz
telefon do klubovny: 596134723
adresa: Křišťanova 15
702 00 Ostrava – Přívoz

