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Ahojky 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. Patnáct dnů v krásné přírodě, v domečku s celtou nad hlavou. A proto připomínám, nezapomeňte 
včas zaplatit, aby vám neušlo toto letní dobrodružství. Vy, kdo potřebujete na fakturu razítko a podpis 
(za účast dítěte na táboře) kontaktujte Marťana.
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.
Všechny maminky a tatínky chci pozvat na rodičovskou výpravu „Stavba tábora“, která bude probíhat od 
pátku 21.6. do neděle 23.6. s hlavním programem v sobotu 22.6. 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?

Bolatice - 1.-3. 3. 2013
Svinov-Opava-Kravaře-Bolatice, vystupovat fofrem než to pojede dále. Kde jsme? V cíli přece. Ihned se 
z nádraží vydáváme do tmy. No-do tmy, lampy svítí a baterky taky. Procházíme uklizenou dědinou a po 
skoro půlhodině jsme na místě. Přebývat budeme na základně místních skautů, na skvělé základně místních 
skautů. Považte-6 místností k dispozici, pingpongárna, krb, kuchyně+spíž, pokoj ke spaní, druhý pokoj ke 
spaní, třetí pokoj ke spaní, schodiště - není ale schodiště jako schodiště, a k tomu všemu? No přece dobrá 
parta. Sice se nás moc nesešlo, ale i tak jsme si vystačili. Službu v kuchyni si ochotně vzalo vedení družin 

Meleček - 26. - 28. 4. 2013
Ahoj čarodějové a čarodějnice, na Meleček to sice byla pořádně dlouhá a krkolomná cesta, při které si už 
po pár metrech Pulec měnil boty, ale za ten úžasně prožitý víkend rozhodně stála. Když jsme došli těch 
šest kilometrů, tak nás už čekala vyvětraná a přichystaná chata, do které jsme se okamžitě zabydleli. 
Po vydatné večeři jsme ulehli do spacáků a odebrali se ke spánku. Když nastalo ráno, všichni jsme za zvuku 
píšťalky vyběhli ven, kde na nás čekala Ségra s rozcvičkou. Po snídani, kterou pro nás přichystali Čekro 
s Pulcem se rozeběhl hlavní program, Kouzelnický kolotoč. Kolotoč zahrnoval mnoho aktivit, soutěží a také 
odměn, ty spočívaly v ingrediencích pro kouzelný lektvar. Všem družinám se lektvar povedl na jedničku. 
Poté se zahrálo pár her, ale také se blblo s obřími bublinami, které jsme si každý vyzkoušeli vytvořit. Večer 
se nesl v pohodovém duchu, začali jsme ho pálením družinových košťat, poté jsme přešli na opékání párků 
a klobásek a dovršili to zpíváním a klábosením, které někomu vydrželo téměř do půlnoci. Nedělní ráno se 
neslo ve velice nepříjemném chladném duchu, při kterém se nikomu nechtělo ze spacáků. Po velice těžkém 
přemlouvání se nám podařilo vytáhnout ze spacáku i toho nejvěrnějšího zastánce teplo a to Pulce. Když 
jsme posnídali, tak se zahrálo ještě pár her a pak se začalo balit a dělat pořádek. Vygruntovanou chatu jsme 
nechali napospas Martinovi a vydali se na cestu na vlak, při které jsme vyzkoušeli novou trasu vedoucích a 
to pod zámkem.  -ČeKa-

1  Brusinka 342 b
2  Čekro 341 b.
3  Brumla 307 b.
4  Kari 305 b.
5  Citronka 300 b.
6  Pulec 243 b.
7  Julča 230 b.
8  Žuzík 200 b.
9  Honza K. 188 b.
10 Tomáš W. 157 b.
11 Eliška K. 150 b.
12 Šmudla 139b. přísp.
13 Dortík 132 b.
14 Martin D. 126 b.
15 Vendy 118 b.
16 Krtek 103 b.

17 Štěpán 99 b. přísp.
18 Lukáš K. 96 b.
19 Fridolín 92 b. přísp.
20 Kalcit 89 b. přísp./(*)
21 Čičin 87 b. přísp./(*)
22 Ondra S. 71 b.
23 Tom Mr. 61b. (*)
24 Adéla G. 60 b.
25 Míša S. 59 b.
26 Míša Jan. 58 b. (**)
27 Torpédo 52 b. přísp.1,2/ (**)
28 Dominik 42 b. přísp. / (**)
29 Tom K. 27 b. (*)
30 Bomba 10 b. (*)
31 Jiří Vop. 9 b. přísp./(**)
32 Obočí 7 b. (**)

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

Bodování jednotlivců - březen/duben 2013:

Akce květen – červen 2013

11. 5. Hry v klubovně
24.-26.5. Jarní turnaje
7.-9.6. Jarní Modrý obelisk
14.-16. 6. Hrabání louky
21.-23. 6. Stavěčka tábora
29.6 – 13.7. LT Čermná ve Slezsku
15.-26.7. Chorvatsko
23.-27.8. Putovní tábor

Bodování družin 03/04 2013

1. BOBŘI 150 b. (Brusinka)
2. VLCI 82 b. (Čekro)
3. DRACI 70 b. (Kari)



a když se v sobotu rozšířil kádr o Agenta, mohli jsme směle začít s programem. Ze začátku víceméně 
netradiční hry byly nakonec vystřídány velkou sledovačkou ve vesnici, kdy jsme zjistili že když jsou sami na 
procházce po vesnici, tak vedoucí nedělají absolutně nic nenormálního. Žádné flámy, žádné kafčo, žádná 
kultura-nic. jen tak bloumají po okolí a baví se. Nuda...nakonec jsme se na ně vybodli a ani je nehledali. 
Dobře jim tak. No hned jsme jim to v klubovně vrátili, párkrát jsme je - jakoby poslepu - majzli po hlavě 
karimatkou a aby to bylo dokonalé, tak jsme je nakonec postavili proti sobě a smáli se na celé kolo. Večír 
to jistil ping-pong a v neděli se už hlavně uklízelo. Jako ostatně vždycky na víkendovce. No co dodat? Do 
Bolatic by jsme měli jezdit častěji, mám ten dojem. Tak zase příště.

Základna Frýdek – Místek - 15.-17. 3. 13
Jako obvykle v tuto dobu jsme se měli na 
víkend usadit na ZŠ Hošťálkovice, ovšem, kvůli 
bezpečnostním senzorům, které si tam umístili, 
jsme museli najít náhradní variantu. Nakonec 
jsme skončili pod střechou skautského domu 
ve Frýdku-Místku a zde prováděli své čáry. 
Když jsme v pátek vystupovali z vlaku, Marťan 
nás trochu postrašil, jak daleko vlastně 
půjdeme, nakonec se z toho ale vyklubala 
krátká procházka. Když jsme přišli, vybalili si 
věci, prozkoumali terén a najedli se. Pak jsme 
ulehli, abychom se pořádně vyspali na sobotu. 
Tu jsme nemohli začít jinak než snídaní. Pak 
začal celodenní program. Marťan s Ještěrkou 
nám vysvětlili hru, za každý splněný úkol jsme 
dostali klíč, a rozděleni do tří družstev jsme se 

na to vrhli. Den ubíhal, oběd jsme snědli s rychlostí blesku, abychom si mohli co nejdéle odpočinout. Po 
odpoledním klidu se začaly dodělávat neudělané úkoly, nebo znovu zkoušet ty co se nám nepovedly. Večer 
nás potom čekala chvilka, při které se snad všichni z nás zapotili – měli tam lezeckou stěnu, tak jsme to 
prozkoumali, když jsme ti Průzkumníci. Unavení jsme si šli lehnout do spacáku a mysleli na svoje měkoučké 
postýlky doma. Neděle, vždycky znamená jenom jedno, a to uklízení (musím říct, že jsem si na to za ty roky 
pořád nezvykl). Nejdříve jsme samozřejmě ještě zbaštili buchty z domu, pak zahráli pár her, to však uteče 
vždycky strašně rychle. Sbalení a úklid jsme měli za sebou a mohli jsme vyrazit na cestu domů. Cestou 
na vlak jsme užívali sluníčka na tvářích a mysleli jsme si, jak bude jaro krásné – no, a jak to dopadlo. Ve 
vlaku jsme potom ještě měli možnost vidět záchrannou brzdu v akci, kdy turista, který nestihl vystoupit 
za ni se slovy „nestihnu přípoj“ zatáhl a to byla taková krásná tečka za našim podařeným víkendem.
Málem bych zapomněl, byla s námi i Medvíďata – těm musím poděkovat za to, že mě nevzbudily ani jednu 
noc, a že se nás velkých už tolik nebojí! :) -Pulec-

Kino v klubovně s K2 – 5. 4. 2013
Jako již tradičně, tak i letos v dubnu jsme se sešli u nás v klubovně, abychom si užili trochu zábavy, shlédli 
nějaký ten film nebo pohádku a nacpali si břicha dobrotama. Stejně jako loni se k nám přidal i oddíl K2, 
a tak jsme naplnili skoro celý ,,kinosál“. Nejprve se promítala pohádka Rebelka. Merida, neboli Rebelka, 
je zkušená lučištnice, ale taky dcera krále a královny. Je odhodlána jít si v životě svou vlastní cestou. Až 
do konce jsme v napětí čekali, zda-li se jí opravdu podaří zrušit kletbu. Všichni jsme si oddychli, když celý 
příběh dopadl tak, jak jsme doufali, a potom už jsme svá místa přenechali starším členům oddílu. Ti měli na 
programu Sci-Fi, a to film Útěk z MS-1. Během toho, co jsme čekali jestli se bývalému vládnímu agentovi 
podaří zachránit prezidentovu dceru ze spárů nebezpečných vězňů, jsme dohromady dokázali vypít opravdu 
velké množství Kofoly, ale také zneškodnit mnoho balíčků chipsů či popcornu. Nakonec jsme se s dobrým 
pocitem, že to neskončilo tak, jak to doopravdy vypadalo, odebrali domů, protože všem rodičům už se po 
nás zaručeně stýskalo…-se-

Rádcák - 28. 3. - 1. 4. 2013
Na rádcák se jelo -jako vždy- v nejsilnější možné sestavě. Všichni samozřejmě napjatí kam se to vlastně 
zase jede. Nakonec do Brodku u Přerova. A kdeže ten je? No přece u Přerova neznalci. Vše šlo hladce až 
do druhého dne.  No krásně nás počasí letos vypeklo, sněhová nadílka jak o vánocích. A hodinu za hodinou 
byla větší a větší. Nevadí, stejně se nám ven moc nechce. Radši se posadíme a zaposloucháme se do 

Marťanových přednášek ze kterých se můžeme - pokud chceme - naučit spoustu užitečných věcí. Ale nedá 
se jen sedět a poslouchat. Pauzy mezi tématy jsou vyplněny kdejakými hrami, poznáváme vlajky, luštíme 
křížovky, osmisměrky, koukáme na nějaký ten film a procházíme se po nějaké zaprášené vesnici, kde je vše 
tak, jak si v danou chvíli přejeme. Každý 
Rádcák bývá i nějaký speciální výlet nebo 
akce. Jenže letos prostě nevyšel - kvůli 
počasí i kvůli jiným okolnostem. No nevadí, 
vzniklou mezeru jsme zaplnili procházkou 
po olomoucké ZOO na Svatém Kopečku, 
podle mého soudu to vůbec nebyl špatný 
den. No hned následující den - tuším že 
to byla neděle - se ukázal Teťour a my 
jsme se začali učit jak si připravit domácí 
jogurt a jak si upéct vlastní chléb. Těsto 
jsme měli až za ušima to vám teda řeknu. 
Nakonec nám ty naše výtvory docela i 
chutnali, chléb se dal-světe div se- i ukrojit 
a -věc to nevídaná-dokonce i sníst. Hned si 
musíme cosi udělat i doma, ať se pomějou i 
rodičové. Nicméně každá akce někdy končí 
a i když nám to připadalo jako apríl, začali 
jsme si v pondělí balit věci, no to nám to ale 
rychle uběhlo. Po sněhu už skoro ani památky a slunko docela obstojně pražilo, no to už snad i apríl byl. No 
kdo ví, s kým se na Rádcáku uvidím za rok, každopádně už je mi jasné, že určitě pojedu zase.-pa-

Brigáda v klubovně - 13. 4. 2013 
Po roce je tady zase jarní úklid klubovny, 
spojený s překvapením, který se konal 
po úklidu. 
Do klubovny přišlo hodně uklízecích čet, 
které se s vervou pustily do uklízení. 
Postupovalo se vždy vzestupně od 
zadní místnosti, aby nedošlo k zašpinění 
uklízené části. V místnosti se postupovalo 
z vrchu dolů -  od oken až po podlahu. 
Hlavním úkolem vždy bylo se zbavit 
veškerého nedostatku (špíny), která 
byla viditelná i neviditelná. V tomto 
ohledu jsme byly puntičkáři, co je velice 
dobré. Bylo nás dost, takže každý měl 
co dělat a nikdo se nenudil. Vždy se 
uklízelo v týmech nebo po jednotlivcích. 
Podle daného úkolu a náročnosti. Nikde 
se nespěchalo a náležitě se úkolu 
chopily důkladně. Každý byl hrdý na 

to, že se může zúčastnit této důkladné přeměny místností. Po dokončení se vždy blýskala a zářila čistotou. 
Dokonce i z podlahy by se dalo teoreticky jíst. O podlahu se staral ten nejdůkladnější a nejdůležitější tým. 
Pomocí kartáče a tekutého písku leštily, co se dalo centimetr po centimetru. Někdy i několikrát za sebou, 
kde se ve finále podlaha přejela nesčetněkrát čistou hadrou a jarem. Podlaha dostala i překvapivě novou 
barvu. Nikde nebyl vidět žádný nedostatek, spíše naopak. Hlavně se mi líbí hlavní místnost, která prokoukla 
novými plackami, které jsou vidět na každém rohu. Je fakt, že některé placky jsou fakt historické a unikátní. 
Autoři si s nima dali fakt záležet. Co se týče společných prostor, tak konečně také prokoukli a dokonce i voní. 
Pravdou je, že se o to už budeme koukat jiným pohledem a z respektu. Už si nikdo nedovolí chodit v botech 
v klubovně. Dovolit si můžeme i chodit jen v bílých ponožkách, protože tak či tak zůstanou bílé. Ti co si ještě 
nevšimli, tak kapsáře jsou také čisté a voňavé, takže kdo si nechává v klubovně přezůvky, dávejte si je do 
těch kapsářů do své kapsy na kterém je vaše jmenovka. Nebylo by také špatné si i ty přezůvky podepsat. 
Jinak vedení oddílu vám moc děkuje za výpomoc a dali jste se do toho s úsměvem J .-ag-


