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Zvadlo – Zimní olympijské hry 2012 
 

Vážení sportovci, zveme Vás na zimní olympijské hry, které se budou 
konat tuto sobotu na Kotli. Čekají Vás tradiční i netradiční disciplíny. 

Zúčastnit se mohou všichni, ale vyhrát mohou jen ti nejlepší! 
 

Napadlo nám trochu sněhu, snad do soboty vydrží,  
abychom mohli uspořádat závody ve sjezdu na  
saních, bobech a lopatě. Čekat na vás budou  
i disciplíny, které ještě na zimních závodech nikdy  
nebyly. 
 

Kdy: sobota 21. ledna, začátek ve 13:30 na unii 
Do: až se začne stmívat, takže asi v 16:00 opět na unii 
 

S sebou:  
- pořádné zimní oblečení 
- boby, lopatu nebo sáně 
- svačinku a pití 
 

Pokud bude málo sněhu, půjdeme dále do lesů a zahrajeme zde nějaké 
hry. Pořádné zimní oblečení tedy berte v každém případě! 
 
Šifra za 8 bodů – řešení odevzdej v sobotu 
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Ahojte! Tak se nám konečně ukázala 
zima. Čekají nás zimní radovánky, 
koulovačky, bobovačky a lyžovačky. Já 
jako tučňák mám zimu rád, tak sand 
nám ještě chvíli vydrží… 
      Pan Lex 



 
 
 

Co nás čeká a nemine 
Některé z akcí, jež nás čekají do konce oddílového roku: 
 
Zimní olympijské hry (leden) 
Cesta statečných (únor) 
ExZiT – Zimní táboření (březen) 
Brigáda na Muně (duben) 
Rafty (květen) 
Závěrečný oheň (červen) 
Letní tábor (červenec) 
 

Letní tábor 2012 
Ano, i letos bude letní 
tábor. Zatím vám ještě o 
něm nemůžeme říct mnoho 
informací. Místo stále 
hledáme, ale už víme 
termín.  
Tedy: 14. – 28. července  
 

 

Pozor soutěž! 
Vyhlašujeme soutěž v kreslení! Pouze do příští schůzky! 
 

Témata: 
- Život v lese 
- Hrajeme si na táboře 
- Zpíváme u táboráku 
 

Podmínky: 
- barevný obrázek na jedno z témat 
- odevzdávejte na papíře A4 
- každý pouze jeden 
- odevzdávejte na Zimní olympiádě v sobotu nebo příští 
středu na schůzce 
 

Ceny: 
1. místo – 15 bodů do bodování a sladká odměna 
2. místo – 10 bodů do bodování a sladká odměna 
3. místo – 5 bodů do bodování a sladká odměna 
ostatní – sladká odměna 
(vítěze bude vybírat odborná porota) 

 

Průběžný stav bodování 
v letošním oddílovém roce 
jméno celkem  
Áďa 59 
Adam 145 
Aidam 212 
Anežka 168 
Arnošt 118 
Barča 26 
Darin 107 
David 47 
Denis 26 
Gabča 64 
Honza 145 
Kačka 78 
Klárka 78 
Máček 122 
Marťa 104 
Nanu 31 
Olda 142 
Ondra 170 
Prokop 45 
Romča 92 
Sabča 203 
Terka 49 
Vašek 194 
Verča 102 
Vítek 151 
Zuzík 37 
Zuzka 124 
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