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Savana přátelé, kamarádi.

Sluníčko se nám vyhouplo vysoko na oblohu a parádně hřeje. Kufry se sami otevírají, gumáky 
přešlapují jako by se jim chtělo na malou a v noci baterky svítí a nejdou zhasnout. Je to dobrým 
znamením, že se blíží letní tábor. Osmnáct dnů v krásné přírodě, v domečku s celtou nad hlavou. 
A proto připomínám, nezapomeňte odevzdat přihlášku a včas zaplatit, aby vám neušlo toto 
letní dobrodružství. Vy, kdož potřebujete fakturu za účast dítěte na táboře kontaktujte Iku na 
604377292, nebo posílejte zaměstnavatelem vyplněné objednávky Tetkovi.
Sucho pod nohama přimělo některé z vás, že jste začali jezdit na akce v teniskách. Upozorňuji, 
že takováto obuv je velice nevhodná!!! Ranní rosa, tráva po dešti či déšť samotný promočí i 
koženou botu zatímco z tenisky udělá bazének nacucaný jako houbička. Stále platí, že kožená 
bota s co nejméně švy a dobře namazaná je tou nejlepší volbou do oddílu. Jen místo přezůvek 
do chaty můžete vozit tenisky či botasky. Sandálky nejsou ideální, protože dostatečně neochrání 
vaši nohu při hrách na louce a v lese.
Pozor na některé změny v akcích, např. z jednodenky 30.5. jsme udělali jednodenku 31.5. a 
přibyl nám PUTOVNÍ TÁBOR do Českého ráje. Kvůli náročnosti této akce je omezena věkem nad 
12 let. Vše si poneseme na zádech a denně ujdeme cca 15 km dle možností táboření. 
Všechny maminky a tatínky chci pozvat na rodičovskou výpravu „Stavba tábora“, která bude 
probíhat od pátku 26.6. do neděle 28.8. s hlavním programem v sobotu 27.6. V pátek bude 
hromadný odjezd dětí a vás, kteří chcete 
strávit víkend v přírodě, dále bude odjezd 
v sobotu ráno pro ty z vás, kteří chtějí 
pomoct, ale nemohou spát venku. Návrat 
bude v sobotu večer pro ty, kteří pojedou 
na jeden den a hromadný návrat dětí bude 
v neděli odpoledne. Automobilní z vás 
mohou kdykoli přijet i odjet dle vlastních 
možností. Všichni jste srdečně zváni a 
samozřejmě, že kromě té trochy práce 
co porobíme se krásně opálíme a užijeme 
si spousty legrace. Maminky neváhejte a 
pojeďte taky. 
A co se událo v minulých  měsících?

7.3. 11. Countrybál TOM Průzkumník
Přípravy na tuto akci začaly skoro měsíc před samotným datem konání. Šarže (holky) se ve 
svých volných chvílích scházely se Špendlíkem v klubovně a nacvičovaly taneční vystoupení. 
Hodina nácviku svižného tance kankán všem dávala pořádně zabrat, ale snažení a pot přinesly 
své ovoce hned po skončení ukázky. Takový aplaus nesklidila žádná jiná ukázka v průběhu 
večera. Do tance návštěvníků hrála vynikající kapela Kulhavá kobyla. Občerstvení bylo dobré, 
ceny lidové a tančení nezapomenutelné. Příští rok si tuto akci určitě nenechte ujít. 

Družiny:
1. Bobři (320 b.) ; 2. Vlci (300 b.) ; 2. Draci (290 b.)

Bodování jednotlivců
březen - duben 2009

1. Brumla - 305b.
2. Kari - 286b.
3. Přema - 285b. 
4. Krtek - 273b. 
5. Břeťa - 261b. 
6. Lu - 257b. 
7. Brusinka - 243b.
8. Ségra - 242b.
9. Kamínek - 239b.
10. Pulec - 237b.
11. Citrónka - 232b.
11. Víťa - 232b.
13. Dortík - 223b.
14. Barča - 206b.
15. Fridolín - 204b. 
16. Houska - 201b. 
17. Atletka - 200b.
18. Čiči - 199b.
19. Meki - 191b.
20. Čadík -182b.
20. Jupík - 182b.
22. Aďa - 179b.
23. Myška - 169b.
24. Žihi - 166b.
25. Aneta - 160b.

26. Adoš - 156b.
27. Žuzík - 140b.
28. Pepr - 132b.
29. Tom - 130b.
30. Karol - 128b.
31. Petr - 127b.
32. Tomáš H. - 125b.
33. David - 120b.
34. Terka K. - 104b.
35. Verča V. - 98b.*
36. Štefi - 91b.*
37. Verča K. - 90b.*
38. Marek - 88b.*
39. Hanka - 85b.
40. Miki - 68b.
41. Saša - 58b.*
42. Žolík - 54b.*
43. Kača S. - 49b.*
44. Ondra - 41b.
45. Tomáš J. - 40b.*
46. Vojta - 34b.*

Sunny - 33b.
Naty - 18b.
Mikeš - 8b.

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

V závěru bych chtěl nabídnout všem oddílovým nadšencům zelená oddílové trička s oddílovým 
znakem za cenu 100,- Kč. Velikosti máme pro všechny, takže se nemusíte bát, že místo 
oddílového trička dostanete oddílovou noční košili. Máme druhé pololetí, tak noste platby za 
členské příspěvky.

Mnoho krásných chvil s oddílem přeje 
Vedení TOM Průzkumník



13.-15.3. Polana
Dle podmínek které vládly cestou na chatu, jsme výpravu přejmenovali na expedici Polana. 
Ve městě vládlo chladné jaro, ale tady na horách byla zima v plném rozkvětu. Všude přes 
metr sněhu. A tak se stalo, že 8 km na chatu jsme zdolávali do 23:30. Starší skoro půlku 
cesty překonávali obtížný terén ještě s druhým batohem. Právě tato vysoká daň vtiskla chatě 
nezapomenutelné kouzlo romantiky a prokázala, že dokážeme táhnout za jeden provaz. 
Prosluněná sobota byla ve znamení her a učení se novým dovednostem. I obyčejné hry v tak 
hlubokém sněhu dostanou úplně nový kabátek. V odpoledních hodinách dorazila i malá skupina, 
která šla po snídani naproti Martinovi a Markétce. Večer jsme si vyráběli šifrpravítka. Zatracená 
izolepa, to byste nevěřili, jak ta potvora lepí a úplně nejlíp drží tam, kde nemá být. V neděli po 
obědě jsme uklidili chaty a vydali se na cestu dolů do Karlovic. Celou cestu jsme šli z kopce a 
tak jsme u vlaku byli o hodinu dřív než jsme čekali. Výprava to byla parádní a myslím si, že v 
naších vzpomínkách zůstane hluboko zapsána. 

20.3. Kino klubovna
Filmy jsme si tentokrát vybírali sami. Vhazovali jsme do obálky naše návrhy a podle četnosti 
opakování filmu vedení vybralo, že nejprve budeme koukat na Auta, poté na Letopisy Narnie 
a jako poslední shlédlo vedení Útěk z vězení. Hlasovací lístky byly dokonce slosovatelné a tak 
Pulec vyhrál prémiový, krásně zdobený balíček popcornu.

29.3. Hanzovo překvapení
Šli jsme na Velký Javorník. Správně jsme očekávali, že cestou ještě bude sníh, ale nemysleli 
jsme si, že ho bude tolik. Při prošlapávání cestiček na eskymáckou hoňičku jsme měli sníh skoro 
po kolena. Nejaktivnější z nás byla Trinity, ta ten kopec vyběhla snad třikrát (je to velký Kníráč, 
kterého Tetka hlídal). Na cestu dolů nám pršelo a tak jsme si vzali pláštěnky. Jenže když jsme 
spadli, tak ta pláštěnka na sněhu pěkně fičela a tak jsme místo nekontrolovaných pádů dali 
přednost kontrolované jízdě. Skoro půlku cesty dolů jsme si takhle usnadnili. Ještě v údolí jsme 
na již zelených loukách zahráli liščí ocásky a pak jsme už fičeli na vlak.

4.4. Brigáda
Za své jsme si vzali zkrášlení prostředí kolem klubovny. Vyřezali jsme většinu nevzhledných 
křaků, vysbírali jsme papírky všude kolem. Kluci nasadili dvě topůrka a vyrobili pouzdra na 
sekyry, pár holek připravilo batohy na našití nových spon a Agent s pomocníky zkontroloval 
úplnost a stav oddílových stanů. Svítilo sluníčko a tak práce venku byla spíš potěšením než 
utrpením.

4.4. Bazén
Kapitán Nemo pro nás přichystal opět pár vodních disciplín. Nejprve jsme srovnali síly v plavání 
a poté jsme doplňovali text, který nám zadal, že máme z hloubky vylovit co největšího vodního 
živočicha. Evidentně největší ve vodě byl Nemo, jenže byl jeden jediný, což pro tři družiny bylo 
málo a tak jsme lovili živočichy z cedulek, vznášejících se ve vodě. A když nebyl program po 
družinách, tak jsme házeli Mirfilovi balónky na souš a on je zase vehementně vracel do vody, 
jenže nás bylo víc a tak musel uznat, že ve vodě bude jen to, co tam chceme a balónky to 
nebyly. Taky jsme porovnával,i kdo umí kotoul dozadu, kdo dopředu, kdo udělá hezčí stojku, 
kdo si lehne na dno a spoustu jiných důležitých dovedností.

10.-13.4. Radcák
Radcák o velikonocích jsme připravovali již pošesté, stává se z toho taková malá tradice. Akce 
ušitá přímo na míru šaržím. Hry a úkoly při kterých si i starší vyzkouší co to je únava, jaká je 
stoprocentní spolupráce týmů. Zároveň připravujeme základy psychologie, základní metody 
motivace skupiny, práce s jednotlivcem. Podrobněji probíráme první pomoc aj. Jenže letos, tak 

jako loni ze všech šarží mohl pouze jeden člověk a tak jsme oficiálně radcák zrušili a udělali 
jsme víkendové výjezdní zasedání vedení. Akce proběhla na chatě Kusalíno nad Vsetínem. Je 
to krásná roubená chata na hřebenu vedoucím k Vsackému Cábu. Auto jsme nechali kousek 
od zbrojovky a vydali jsme se naprosto nelidským kopcem k chatě. V sobotu jsme zkoušeli 
vyrábět píšťalky, vařili jsme v Setonově hrnci a odpoledne jsme šli na Vsacký Cáb. V neděli nás 
Tetka vzal na koně do nedaleké Francové Lhoty. Prohlédli jsme si stáj, pomohli jsme se stavbou 
přístřešku,  nechali se pozvat na čaj, nafotili koně a jeli se kouknout na  Pulčínské skály. Večeři 
jsme si opět připravili v Setonově hrnci. Opravdu to vaří samo a velice dobře. Pondělní ráno 
patřilo holkám. Naše nadšené přání pevného zdraví a koledování vajíčka přijaly s neskrývaným 
nadšením. Tradice jsou opravdu krásné. Nezbývá než se těšit na Radcák 2010. 

17.-19.4. Meleček - pálení čarodějnic
Sraz byl po třetí hodině a už před šestou jsme byli na chatě. Což je docela nezvyk, měli jsme 
ještě před sebou tři hodiny světla a tak po malé večeři nám Mirfil vysvětloval, jak rozdělat oheň. 
Pak jsme si to i párkrát zkusili. Když se setmělo, tak prakticky nastal čas jít do hajan. V chatě 
bylo pěkné příšeří, protože tam není elektřina, tak jsme svítili petrolejkama. Po ranní rozcvičce, 
která byla v duchu štafetových závodů, jsme se učili s Mirfilem rostlinky, s Marťanem rozdělávat 
oheň a s Tetkou orientaci podle mapy a busoly. Pak jsme z přírodních materiálů vyráběli 
čarodějnice, které jme odpoledne při recitování básničky pálili a vhodili do vody. V závěru dne 
jsme ještě zahráli bojovou hru - boj o vlajky. U té jsme se pořádně vyběhali. V neděli hned po 
snídani jsem se sbalili, menší hráli hry a větší uklízeli chatu. Oběd jsme snědli na lavičkách u 
ohně a mohli jsme vyrazit zpátky domů.

Závody na jaře roku 2009
I  letos se někteří naši členi vydali reprezentovat oddíl na akci turistický závod. Jako každý 
rok se v našem kraji běhají celkem 3 závody krajského poháru. Letos to bylo v Horní Lhotě, 
Orlové a nakonec v Havířově. Celkem se zapojilo 12 lidí se střídavými úspěchy. V Horní Lhotě 
vyhrála svou kategorii RADUŠKA, v Orlové zase vyhrála JUPÍK. Celkově v kraji se členi umístili 
takto: Klárka 14. ve své kategorii, VÍTEK 8, PŘEMA 10, BŘEŤA 26 ve své kategotii, JUPÍK 
4, RADUŠKA 13, MEKI 22, TERKA 25 ve své kategorii, SEGRA 5, LULU 10, AĎA 11 ve své 
kategorii, no a ČADÍK 21. Do závodu ČESKÉHO POHÁRU pak postoupili JUPÍK a SEGRA. Tam 
už budou lidi z celé republiky. Začíná se 2.5. v Palkovicích 23.5 v Praze-Vinoři a 6.6. v Pacově. 
Všem dík za reprezentaci oddílu       AP

Další akce:
15.-17.5. Jarní turnaje Olšovec
31.5. Jednodenka
12.-14.6. Loukovaná
19.-21.6. Obelisk na Podzámčí
26.-28.6. Rodičovská stavba tábora
1.- 18.7. Letní tábor Čermná ve Slezsku
21.-25.8. Putovní tábor Český ráj nad 12 let
11.-13.9. Zahajovací výprava 
25.-27.9. Sraz oddílů

V závěru bych chtěl nabídnout všem oddílovým nadšencům zelená oddílová trička s oddílovým 
znakem za cenu 100,- Kč. Velikosti máme pro všechny, takže se nemusíte bát, že místo 
oddílového trička dostanete oddílovou noční košili. Máme druhé pololetí, tak noste platby za 
členské příspěvky.


