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Hola hééé kamarádi,
celé bodovací období bylo mrazivé počasí, skoro všude souvislá sněhová pokrývka, 
a tak když se ohlédnu zpět, tak musím říct, že za posledních pět let jsem nenasáňkoval 
tolik, co za tyto dva měsíce. Blíží se nám závěr chození po chatách a schyluje 
se k toulání pod stany.  Již brzy dostanete dle účasti na akcích táborové přihlášky, 
informace o akci Chorvatsko a nasměrujeme naše kroky pro letní puťák. A tak těšme 
se na chvíle budoucí a užívejme si hřejivých paprsků slunce.

9. 1. 2010 - Zimní sraz na Ostravici
Husté sněžení v předešlých dnech slibovalo vydařenost této akce. Jako každý rok i letos 
se nás zde sjelo kolem 150 účastníků, každý z oddílů měl připravenou soutěž a my 
i letos stavěli průzkumácký slalom zasněženou loukou. Start zdobil krásný plakát, 
a tak k nám všichni trefili. My jsme nelenili a chodili po soutěžích ostatních oddílů 
a na závěrečném nástupu jsme tleskali vlastním členům a radovali se z úspěchů. 
Zajímavou soutěží byla stavba soch ze sněhu a my jsme postavili sfingu tak krásnou, 
že každý kdo ji zřel ohlížel se kolem kde že jsou ty hrobky slavných faraónů. Na závěr 

Další akce:
 12.-14. 3. 2010 Kusalíno
 27. 3. 2010 Turistické závody
 28. 3. 2010 Brigáda v klubovně
 1.-5. 4. 2010 Rádcák od 12let 
 16.-18. 4. 2010 Meleček
 30.4.-2.5. 2010 Dvoudenka pod stany
 14.-16. 5. 2010 Dvoudenka pod stany

Družiny:
  1. Draci (190 b.) ; 2. Vlci (130 b.) ; 3. Bobři (110 b.) 

Bodování jednotlivců - leden - únor 2010

1.  Brusinka - 362b.
2.  Pulec - 357b.
3.  Lu - 341b.
4.  Žihi - 321b.
5.  Vít - 318b.
6.  Jupík - 315b.
7.  Čadík - 280b.
8.  Kalcit - 265b.
9.  Čičin - 263b.
10.  Ségra - 259b.
11.  Citrónka - 240b.
12.  Krtek - 228b.
13.  Pepr - 224b.
14.  Aďa - 222b.
15.  Martin D. - 220b.
16.  Kari - 219b.

17.  Brumla - 215b.
18.  Kamínek - 213b.
19.  Fridolín - 209b.
20.  Sasanka - 204b.
21.  Meki - 190b.
22.  Matěj N. - 155b.
23.  David - 153b.
24. Čiči - 151b.
25. Miki - 147b.
26.  Žuzík - 143b.
27.  Myška - 134b.
28.  Michal S. - 128b.
29.  Terka -125b.
30.  Vera - 114b.
31.  Houska - 113b.
32.  Adoš - 111b.*

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

33.  Dortík - 78b.*
34.  Kristýna B. - 77b.*
35.  Torpédo - 75b.*
36.  Barča - 69b.*
37.  Radek Š. - 51b.*
38.  Martin B. - 45b.*
39.  Julie R. - 40b.*
40.  Bára B. - 33b.* 
41.  Tom - 32b.*
42.  Roman V. - 26b.*
43.  Pavlína C. - 25b.*
44.  Hruša - 9b.*
45.  Ondra - 7b.*
46.  Lukáš Ž. - 5b.*
47.  Staňa K. - 4b.*
48  Hana L. - 0b.*

 28.-30. 5. 2010 Jarní turnaje Olšovec
 11.-13. 6. 2010 Obelisk
 18.-20. 6. 2010 Loukovaná
 24.-27. 6. 2010 Stavěčka s rodiči
 3.-17. 7. 2010 LT Čermná ve Slezsku
 22.-31. 7. 2010 Chorvatsko
 26.-29. 8. 2010 Putovní tábor od 12 let

V závěru jen připomínám:  máme druhé pololetí, tak noste platby za členské 
příspěvky. 

Kdo nemá přezůvky, chodí boso (navíc doporučuji, aby si doma prali ponožky).

Mnoho krásných chvil s oddílem přeje
Vedení TOM Průzkumník



jsme ještě pořádně pojezdili na všem co jsme našli, až se na kopci tvořily dlouhé 
kolony. V tom dovádění jsme si ani nevšimli, že začalo poprchávat. Zato v Ostravě 
se na ledové krustě tvořily kaluže, takže jsme byli rádi, že jsme sobotu strávili 
na horách.

22. 1. 2010 - Kino v klubovně
Tato již tradiční akce proběhla ve znamení pohody a legrace. Malí koukali na vydařený 
kreslený film o malém skautíkovi který splnil bobříka průzkumníka. Starší se koukali 
na intelektuálně nenáročný film o poměrně početné rodině Kamenů o záhadných 
vraždách a o drahocenném šampónu.

23. 1. 2010 - Uzlařská regata
Letos jsme přípravě obětovali trochu času o předcházejících 
víkendech a podle toho vypadaly i výsledky tohoto 
neoficiálního mistrovství republiky ve vázání šesti základních 
uzlů. Letos startovalo necelých 250 účastníků  rozdělených do 
9 kategorií a z tohoto úžasného počtu závodníků postoupilo 
do finále našich 12 lidí a na stupně vítězů se postavilo 6 
našich borců. Díky všem kteří 
obětovali svůj čas tréninku. 

24. 1. 2010 - Bruslák
Poměrně zajímavým místem našeho setkání se 
spřátelenými oddíly se stala ledová plocha cvičného 
kluziště vítkovické arény. Množství lidí nám nedovolilo 
vykutit nějaké soutěže a tak se celá akce nesla spíše 
v duchu přátelského setkání a popovídání u mantinelu. 
Někteří stáli na bruslích poprvé a díky snaze jim 
stačila hodina, aby dokázaly dostat pod kontrolu zcela  
nekontrolovatelné nohy. 

28.-31. 1. 2010 - Kopřivnice
Tak tahle akce, to byl teda fičák. Chata prakticky 
za humny, ale přitom na krásné samotě. Trošku 
sice prověřila naše improvizační schopnosti, 
ale my jsme se nedali a po pár pracovních 
chvílích jsme se zabydlili, co bylo třeba upravili 
a vše bylo jako v luxusním hotelu. Topili jsme 
v krásných kachlových kamnech, které můžete 
vidět snad už jen na zámcích a které i po 
vyhasnutí hřály ještě spoustu hodin. Svítili 

jsme petrolejkama a vařili taky na kamnech. Další chvíle jsme trávili klouzáním 
prakticky na čemkoli i na ničem. Soutěže se nesly ve znamení doby ledové, což 
bylo vzhledem k počasí poměrně výstižné. A taky je důležité zmínit, že zde jsme 
měli poprvé možnost seznámit se s úžasnou hrou Sabotér, která nás velice uchvátila 
a doplňkové kresbičky nás velice pobavily. 

12.-14. 2. 2010 - Čeladná
Tak tentokrát byla chata naše i když my starší jsme zde moc času nebyli. Sobota totiž 
byla ve znamení děleného programu. Mladší šli okouknout čeladenské náměstíčko 
i když vzhledem k povaze obce to je spíš náves.  Zde jsme navštívili cukrárnu 
s náramnými dobrotami, u chaty jsme skotačili na svahu a nakonec jsme v doprovodu 
Mihy vytvářeli srdíčkovou valentinskou  
výzdobu.  My starší jsme šli na drsňáckou 
procházku na Skalku. Co si budeme 
povídat, cíl byl zadán, skupiny rozděleny, 
úkoly zatím utajeny a na nás zůstala 
volba trasy. Není to daleko, ale pekelně 
do kopce, navíc kus cesty jde polovina 
skupiny poslepu, tak to víte, trošku se 
ta cesta protáhne a to nebudu mluvit o 
zkratkách které jsou sice dál, zato horší 
cestou. Následující úkoly jako rozdělání 
ohně a jeho udržení po dobu 20 minut, nebo transport raněného na nosítkách daly 
vyniknout naším charakterům a když přičteme únavu a chlad, jen málokdo zůstal 
v pohodě. Příjemné bylo, že jsme nemuseli vařit. O jídlo se totiž starali Jupici,  a tak 
krátce po příchodu jsme dostali na stůl vynikající rizoto. Bylo to super, prostě tak 
akorát pro drsňáky jako jsme my. 

20.-27. 2. 2010 - Lyžařský tábor
Akce jak má být. Znáte to, když se na něco 
těšíte a pak to najednou přijde, plyne den 
za dnem a vy si každou chvíli užíváte a až 
na konci zjistíte, že ten odjezd domů je 
opravdový. Tak takhle jsem prožil lyžák já. 
Na kopci byla hromada legrace, přibyli čtyři 
snowoardisté, pár couvajících lyžařů, mnozí 
jsme vylepšili styl, ale co jsme měli společné? 
Kamarády na kopci 
a tak jsme tvořili 
takový malý gang, 
který produkoval 

nárazové fronty u vleků, hloučky na kopci a občas 
i vzduchem létající koule. I tentokrát se o blaho našich břich 
starala Miladka a za to jí děkujeme, protože to zvládala 
přímo bravůrně a navíc velice chutně. Ve volných chvílích 
jsme byli rytíři, usilujícími o svatý grál. Cesta k němu není 
snadná, je dlážděna nelehkými rytířskými zkouškami, ale 
každá zkouška byla pro nás výzvou a tak jsme bojovali 
a usilovali o vítězství. Během úterního odpočinkového 
dne jsme navštívili Skanzen v Rožnově a místní bazén 
ve kterém jsme parádně zablbli. Vše bylo supr, jen škoda, 
že další nás čeká až za rok.


