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Nazdárek kamarádi a rodiče,
prázdniny už jsou bohužel minulostí, kterou nelze změnit, ale zažili jsme spolu hromadu legrace. 
Podíváme se krátce do budoucnosti.  Rodičovská na dva dny je opravdu lákavá nabídka, která se jen tak 
neodmítá. Na podzimní prázdniny chystáme výlet do Moravského krasu, čeká nás také vánoční atmosféra na 
Kaménce. Nesmíme zapomenout i na rodiče, proto další víkend je výšlap – nevýšlap. Deset měsíců uplyne 
jako voda a opět tady budou prázdniny a s nimi lení tábor, putovní tábor. Pro šarže i tábor Medvíďat. 
A zpět do současnosti.  Akce pro školní rok 2017/2018 jsou již na oddílovém webu. Opět je tady věc pro 
„zapomínající“, a to jsou oddílové příspěvky. Dále připomínám, že dítě celý rok sbírá body za schůzky a 
výpravy. Pokud člen nemůže přijít, je potřeba napsat sms a dítě omluvit.  Nemá sice plný počet bodů, ale 
dostane polovinu za omluvu. 
Vítáme nováčky Adama a Ríšu. Zároveň jim přejeme hodně zážitků a mnoho nových kamarádů v našem 
oddíle Průzkumník.        -Marťan-

Kopřivnice - 5.-7. 5. 2017
Přesně po roce jsme se opět vydali na Hájenku u Kopřivnice. I přes výluku na místo dorazili všichni v pořádku 
a hned jsme chatu pořádně zabydleli. Když tak nad tím přemýšlím: pátek je vlastně většinou stejný. Sraz, 
cesta, cesta, vybalení, večeře…ani tentokrát nebyla výjimka. V sobotu se rozběhl program, který jsme se 

1. Luky 697
2. Julča 603
3. Klikař 428
4. Jony 413
5. Víťa 398
6. Jáchym 357
7. Čudlík 353
8. Martin 316
9. Makša 315
10. Míša 289
11. Hanka 288
12. Naty 278
13. Krtek 273
14. Mráček 271
15. Ema 260
16. Vašnosta 249
17. Zuki 204
18. Vendy 195

19. Karel 177
20. Růžovka 165
21. Vendula W. 164
22. Korny 129
22. Bohouš 129
23. Anet 117
24. Kity 115
25. Robin 101
26. Kecka 45
27. Laura 40
28. Ondra 33

Bodování družin 
05-06/2017
1. Bobři 283
2. Draci 228
3. Vlci 194

Bodování jednotlivců starší - 05-06/2017:

Akce září - prosinec 2017 *****************************************************

1. Filip Halfar 155b.
2. Vít Hájek 148b.
3. Kristián Famkovič 145b.
4. Eliška Hojecká 138b.
5. Mája Slavíková 126b.
6. Vladimír Hojecký 123b.
7. Viktorka Bílá 113b.
8. Michal Břustka 83b.

Bodování jednotlivců Medvíďata - 05-06/17:

LT Medvíďata - 22.-29. 7. 2017

1. Julča 1933
2. Luky 1605
3. Krtek 1434
4. Jony 1419
5. Klikař 1410
6. Hanka 1265
7. Martin 1081
8. Naty 1075
9. Čudlík 1068
10. Makša 1023
11. Jáchym 932
12. Ema 884
13. Víťa 879
14. Vendy 859
15. Bohouš 808
16. Anet 710
17. Vendula W. 700
18. Zuki 678

18 Míša 678
19. Vašnosta 611
20. Růžovka 593
21. Kity 588
22. Korny 586
23. Robin 571
24. Karel 515
25. Mráček 434
26. Laura 268
27. Kecka 147
28. Ondra 146
29. Adéla 143

Bodování družin 
2016/2017
1. Bobři 875
2. Draci 726
3. Vlci 695

 Celoroční bodování jesdmotlivců - 2016/2017:

1. Vít Hájek 723b.
2. Eliška Hojecká 722b.
3. Filip Halfar 708b.
4. Kristián Famkovič 607b.
5. Vladimír Hojecký 529b.
6. Mája Slavíková 494b.
7. Michal Břustka 395b.
8. Viktorka Bílá 222b.

Celoroční bod. jednotlivců Medvíďata 16/17:

8.-10. 9. 17 Zahajovačka Meleček Žimrovice
16.-17. 9. 17 Čeladná - starší
23.-24. 9. 17 Kino v klubovně
6.-8. 10. 17 Sraz oddílů BVÚ
21.-22. 10. 17 Rodičovská - Čeladná
25.-29. 10. 17 Podzimní tábor - Moravský kras
3.-5.11. 17 Podzimní Modrý obelisk na Čeladné

10.-12. 11. 17 Chata Zlaté hory - starší
19. 11. 17 Drakiáda
1.-3. 12. 17 Expedice na Polanu
15.-17. 12. 17 Vánoční Kaménka
23. 12. 17 Výšlap i s rodiči



tentokrát snažili udržet v jednom tématu a tím byl pravěk. Soutěže si vymyslely a zorganizovaly převážně 
družinové šarže a myslím, že nebyl špatný. I přes sobotní nepřízeň počasí - které bylo mimochodem 
v podstatě stejné jako před rokem: jemný, ale vytrvalý déšť – šlo o podařené kousky. Drobné detaily se 
do příště dají vypilovat a podle mě si všichni zaslouží pochvalu jak se s „rozdanými kartami“ poprali. Nelze 
zapomenout ani na dobré jídlo. I z konzerv a polévek v sáčku se dá vykouzlit chutný oběd. Slunečná neděle 
už byla takovou pěknou tečkou za pohodovou akcí. Dík všem za účast a do budoucna se snad zase na 
nějaké výpravě potkáme.  -paf-

Jarní turnaje -  21. 5. 2017
Poslední roky jsme jezdívali na krásné místu v Široké Nivě, kde od pátku do neděle probíhalo turnajové klání. 
Tento rok se jarní turnaje přesunuly do klubovny z důvodu nepříznivého počasí a malé účasti. Děti soupeřily 
v deskových hrách jako je Carcassonne, osadníci z Katanu, lední hokej, člověče nezlob se, dostihy a sázky 
a mnohé další. I v tomto netradičním duchu se akce velice povedla. -Martin-

Brigáda na Čeladné -  2.-3. 6. 2017
Je pátek odpoledne a opět se scházíme v hojném počtu. Marťan, Peťa, Viki, Kubík, Martin, Márty, Julča, 
Jáchym a Tom odjíždíme na „dvojku“ na Čeladné. Po příjezdu jsme se ubytovali ve tří hvězdičkovém hotelu 
zvané Jurek. Zjistilo se, že nám nesedí 
díly stanu. Muselo se improvizovat. 
Postavili jsme stany a ubytovali jsme 
se. Potom jsme šli na prohlídku okolí 
a nahlédli jsme do tří chat ze čtyř. 
Poslední chatku obývá pan správce. 
Večer jsme udělali oheň a začalo 
se opékat. Dlouho jsme debatovali 
o oddíle a jiných záležitostech, že 
jsme si ani nevšimli kolik je hodin. 
Byl čas vyhlásit večerku. Druhý den 
ráno Marťan musel všechny budit. 
Nikomu se nechtělo vstávat, i když 
bylo slunce vysoko na obloze. Bylo 
devět hodin. Po rychlé snídani a 
skromné hygieně jsme si rozdělili úkoly. Márty s Jáchymem měli nelehký úkol. Za trojkou museli vykopat a 
zarovnat zeminu zároveň s vedlejší chatou. Julie a Tom natírali stojan na kola a později se přidali k Mártymu 
a Jáchymovi. Marťan a Martin začali uklízet náš největší zájem a tím byla chata „dvojka.“ Bylo potřeba složit 
vojenské postele a připravit je na odvoz k nástřiku. Všechny staré matrace se uložili na půdu jako tepelná 
izolace proti chladu. Před tímto úkolem se ještě musela vyklidit půda. U tohoto úkolu se musel zapojit 
každý, kdo měl ruce a nohy. Všechny věci se nahromadily před chatu k pozdějšímu odvozu do sběrného 
dvora. Zametalo se a vytíralo… Den se už pomalu chýlil k 18 hodině. Bylo potřeba se připravit k odjezdu 
domů. Všechny úkoly jsme zvládli. Správce každému účastníkovi děkuje a oddíl Průzkumník si bude dobře 
pamatovat. I Já s Martinem Vám všem ještě jednou děkujeme. Jsem rád, že když je potřeba jste schopni 
táhnout za jeden provaz. -Marťan-

Lagori Cup -  4. 6. 2017
Náš oddíl začal jezdívat na tuto akci s čím 
dál větší oblibou a to proto, že se mezi 
sebou utkají stejní vrstevníci z jiných 
oddílů. Soutěží se ve více kategorií a to 
ještě rozděleno na kluky a holky. Cílem hry 
je nasbírat za 5 výměn co nejvíce bodů a 
to tak, že se musí shodit pyramida s kůlů, 
která je umístěna ve velkém kruhu. Když je 
zbořena, tak se zase musí postavit, aniž by 
hráče protivníci trefili balónem. Jakmile je 
postaveno, všichni se seběhnou do kruhu 
a zavolají slovo „LAGORI“. Počasí nám celý 
den přálo. Výsledky dopadly takto: 

Celkově jsme se umístili na 4. místě z 9. oddílů -Martin-
3. místo Nejmladší kluci  - Šárky (Jony, Marša, Ema, Hanka, Robin, Lukáš, Čudel)
4. místo - Prostřední kluci - Libuše (Julča, Korny, Víťa, Míša, Klikař)
6. místo - Nejstarší kluci - A je to (Marťan, Martin, Márty, Krtek, Jáchym, Tom)
3. místo Nejstarší holky - Šemíci (Bruska, Ještěrka, Segra, Houska, Barča)

Modrý obelisk - 9.-11. 6. 2017
Jde o výpravu, kde bojují družiny proti sobě v různých disciplínách jako například zdravověda, vaření, 
mrštnost, navigace a orientace a plno dalších, za které pak vítězové získávají dřevěné placky. 
Sešli jsme se tedy v pátek na vřesinské v Porubě a společně dojeli do Kyjovic, kde jsme stihli rozložit stany, 

vykopat si nějaké to ohniště, nasbírat pár 
klacků a sníst večeři. Pak jsme ulehli do 
spacáků a těšili se na zítřek. Ráno jsme 
si někteří stihli připravit snídani a pak nás 
překvapil déšť. Říkali jsme si že to určitě 
za chvíli přejde, ale bohužel, ještě více 
se rozpršelo. Tak se vedení usneslo, že 
by bylo lepší dojet do klubovny a obelisk 
udělat tam. Tak se taky stalo. V klubovně 
všechny družiny uvařily oběd, vedení 
jako vždy ochutnalo a zhodnotilo. Poté 
následoval kolotoč, kde se družiny střídali 
v jednotlivých disciplínách. Zopakovali si 
uzly, zdravovědu a rostlinky. Teď už jen 
zbývalo ukuchtit večeři a všechno nádobí 

po sobě uklidit a mohlo se jít spát. V neděli se dodělal zbytek soutěžních her, uklidila se pořádně klubovna 
a mohlo se jít domů. Vyhodnocení modrého obelisku proběhlo až na schůzce. -Brumla-

Loukovaná + Čeladná - 23.-25. 6. 2017
Opět další pátek a my vyrážíme na pracovní víkend mimo Ostravu. Sešli jsme se opět na „dvojce“ ve velkém 
počtu. Byl zde Marťan, Martin, Pája, Víťa, Jáchym, Márty. Ale proč jsme se vlastně opět sešli? Je potřeba 
vymalovat „dvojku“ než se bude dělat nová podlaha.  Nač dlouhé vysvětlování…. Kde máte štětku? Ozvalo 
se z druhé strany. Byl to Márty plný elánu do práce. Hned se přidal Jáchym. Víťa nechtěl trhat partu a už 
bral do ruky váleček. Marťan s Martinem namíchali barvu a už šla práce pěkně od ruky. Ve 23 hodin byla 
chata dvakrát vymalovaná. Všichni jsme byly hodně unavení 
a ihned jsme usnuli. Budíček byl v sedm hodin. Marťan s 
Martinem jsou ranní ptáčata. Ostatním se nějak nechtělo 
vstávat. Po snídani jsme nahlédli na náš večerní výtvor a 
mohu říci, že se nám povedl. Jen drobné úpravy a následoval 
rychlý úklid a přesun do Čermné. Tady už přečkali deštivou 
noc ve stanech Medvíďata společně s Julčou, Jonášem, 
Ríšou a Vendy pod vedením Ještěrky. Po druhé snídani jsme 
popadli hrábě a začali hrabat louku. Práce vůbec neutíkala. 
Pan Malík společně s Čekrem pořád jen sekali a sekali. Nikdo 
totiž neměl odvahu jim říct „a dost.“ Po pár hodinách nás Ika 
svolala na výborný oběd. Po 
jídle se opět pokračovalo v 
hrabání. Počasí nám moc 
nepřálo, a proto jsme se 
rozhodli o dřívější ukončení. 
Pracovalo se do sedmnácté 
hodiny. Pak Prófa pískl 
konec a začalo se balit. 
Snad se počasí umoudří 
a na stavěčce bude lépe. 
Děkujeme všem, kdo přiložil 
ruce k dílu. -Marťan-


