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Nazdar kamarádi!
Jistě jste si všimli, že teplota na teploměru už bývá častěji nad nulou než pod ní. Že lidé venku nevypadají 
jako divní tučňáci a že není potřeba se po příchodu domů přitisknout k topení a čekat na rozmrznutí. To 
vše znamená jedno – blížící se jaro! Rozkvetlé louky a stromy, nekončící vůni jarní přírody, zpívající ptáky 
a bzučící hmyz. Ó kamarádi, už aby to bylo! Než se však necháme strhnout jarní náladou, pojďme si 
zavzpomínat na uběhlé dva měsíce, kdy nám o sobě zima dávala pořádně vědět. Hned z kraje roku jsme si 
vyzkoušeli, že i v minus dvaceti stupních může vzniknout skvělá akce, pak jsme porovnávali rychlost uvázání 
šesti základních uzlů, a nakonec se dočkali i víkendové akce. Každá byla svým způsobem jedinečná, ale 
všechny měly něco společného – dobrou atmosféru a kopec srandy a já doufám, že s nastupujícím jarem 
se ty dobré zážitky budou ještě více množit! Nyní už mi snad zbývá jen říct přitopte pod kotlem, k dalšímu 
dobrodružství plnou parou vpřed!
Za vedení TOM Průzkumník Pulec

Průzkumácký Country bál - 25. 2. 2017
V sobotu proběhl již 19. ročník našeho „Průzkumáckého Country bálu“ Moc děkujeme všem pořadatelům,  
kteří přiložili ruku k dílu. Pevně věříme, že se rodičům tento bál líbil a příští rok se budeme těšit na jubilejní 
20. ročník. Jen pro zajímavost první COUNTRY bál se pořádal v kulturním domě v Čermné ve Slezsku v roce 
1998 :) -mar-

1. Krtek 426
2. Julča 340
3. Hanka 275
4. Márty 256
5. Čudlík 255
6. Klikař 242
7. Jony 237
8. Vendy W. 222
9. Vendy 217
10. Jáchym 205
11. Makša 187
12. Anet 177
13. Naty 162
14. Luky 151
15. Ema 141
15  Korny 141
16. Zuki 133
17. Laura 118
18. Víťa 95

19. Piko 94
20. Růžovka 82
21. Míša 75
22. Bohouš 58
23. Kity 53
24. Robin 52
25. Vašnosta 45
26. Ondra 41
27. Mráček 39
28. Kecka 35
29. Adél 25
30. Maty 11
31. Dominik 2

Bodování jednotlivců starší - 01-02/2017: Akce březen - duben 2017:
5.3.17 Brigáda v klubovně - starší (Pája)
17.-19.3. 17 Pevnost BVÚ (Pája)
25.3.17 Festival Harryho Moučky (Peťa)
7.-9.4.17 Jasení - Mosty u Jabl. (Ještěrka)
13.-16.4.17 Radcák - pro šarže (Pája)
23.4.17 Lagori CUP

Bodování družin 
01-02/2017
1. Bobři 152
2. Vlci 117
3. Draci 108

Bodování jednotlivců Medvíďata 01-02/2017:



Zimní sraz Ostravice - 7. 1. 2017
Na rovinu: -20. To není počet bodů za neúčast na akci, ale venkovní teplota. Všichni věděli, do čeho jdou a 
velice mě potěšilo, že i přesto se na výpravě ukázalo dost odvážlivců. Krtek, Korny, Čudlík, Vendula, Jáchym 
a Martin se toho prostě nebojí. Ale teď už k akci samotné. Hned ze startu se nám cosi snažilo naznačit, že to 
nemá za mák smysl a že by to měli všichni hned na dálnici otočit a zmizet do tepla. Když jsme si stejně nedali 
říct a autobus to už fakt nebavilo, vyplivl nás ve Frýdku-Místku u nádraží a doufal, že nám do Ostravice nic 
nepojede. Nebo že se třeba lekneme nutnosti nakoupit sadu karet coby jízdenek. Nic takového, chtěli jsme 

jet a prostě pojedeme. 
Vlak naštěstí nezamrzal a 
nenaplnily se ani obavy 
z druhého plného vlaku…
pravdou je, že jedinými 
cestujícími jsme byli my 
a mám silné podezření, 
že nejel ani průvodčí. 
Nástup jsme nestihli a 
tak se všichni hned vrhli 
do soutěží. Naštěstí na 
zimním srazu jsou soutěže 
vždy pohybové - člověk se 
zahřeje. Vše jistil horký čaj 
a v případě krize kamna 
v chatě. Ta koneckonců 
přišla opravdu vhod 
hlavně před závěrečným 
nástupem. Krtek při něm 
pobral všechny diplomy, 

nějaké nechal ostatním oddílům a bylo hotovo. V průběhu balení se pak už začal chlad trochu ozývat, aby to 
vypadalo, jako že nás vyhnal domů a hlavním kápem je tady on. Trochu jsme si zablbli na sněhu a vyrazili 
k vlaku. Přesto že mrzlo, až praštělo, vnímám tuto akci jako opravdu podařenou. Neuskutečnili jsme letos 
sice naši soutěž Slalom, ale to nám všem dalo dost volnosti, abychom si soutěže taky prošli a po dlouhé 
době si na srazu pořádně zahráli. Čudlíkovi a malé Vendy musím vysmeknout poklonu, zvládli to na jedničku. 
-paf-

Výškovické bobování s Medvíďaty - 7. 1. 2017
V sobotu jsme vyrazili na kopec do Výškovic, kde jsme si parádně zabobovali. Vzhledem k mrazivému 
počasí jsme byli rádi za teplé útočiště v naší klubovně, kde jsme se zahřáli teplým čajem a zahráli si pár 
her. - ješ-

Uzlařská regata - 14. 1. 2017
Opět nadešel den, kdy jsme svou rychlost uvázání šesti základních uzlů poměřili s ostatními vrstevníky z 
Moravskoslezského kraje. Veškerá celoroční příprava (v ideálním případě) se odrazila ve dvou kvalifikačních 

rozbězích o postup do 
semifinále. Letošního 
Černého Petra si vytáhl 
Martin. V obou rozbězích 
byl DISK a nám ostatním, 

kterým se moc nedařilo byl alespoň malou útěchou, že může být i hůř. Každý zúčastněný ať si sám přebere, 
zda odvedl svůj nejlepší výkon, já zde vyzdvihnu Vendy, která se i s malou zkušeností rvala s časomírou co 
to šlo (nakonec bohužel neúspěšně) a Jáchyma, který vytřel zrak i starším členům a po dvou týdnech učení 
všech uzlů získal ve své kategorii 3. místo (nakonec i naše jediné umístění na stupních)! My, co nám letošní 
regata nevyšla, nevěšme hlavu, poučme se z chyb a nepodceňme nadcházející přípravu. Další ročník je totiž 
(už) za necelých 330 dní! -Pulec-

Český Těšín - 10.-12. 2. 2017
Konečně po dlouhé pauze zase nadešla chvíle, kdy jsme odjížděli na celý víkend pryč a v panujících mrazech 
jsme zvolili základnu od Ostravy vzdálenou, co by kamenem dohodil. Akci zpestřilo hledání roztodivných 
zvířat, které unikly Mloku Scamanderovi z kouzelného kufříku, naštěstí však byly získané instrukce výstižné 
a svět mudlů tak nebyl narušen. Mimo to jsme si zahráli i hromadu zábavných her (musím podotknout, 
že většinou venku za neustálého podkluzování na ledu) a celkově si udělali pohodový, klidný víkend. 
Nesmím zapomenout na vyřízení pochvaly správce střediska k našemu závěrečnému úklidu, proto všem 
zúčastněným děkuji za odvedenou práci a zanechání dobré vizitky! A na závěr ještě jednou sláva Dorce a 
Martinovi za výborné pokrmy! -Pulec-


