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Ahojky kamarádi,
školní rok opět uplynul a prázdniny jsou tady. Pozítří pojedeme postavit tábor a o týden 
později už hurá na něj. Bude to čtrnáctidenní akcička plná dobrodružství a zážitků. Pak pár 
dnů volna s rodiči no a s pár odvážlivci se sejdeme ještě v závěru prázdnin na putovním táboře 
pod vedením otce Tetky. Myslím, že se máme na co těšit, ale ohlédněme se ještě za akcemi 
minulými.

13. - 15. 5. 2011 - Husťárna
Jelikož byl pátek a k tomu třináctého, tak se čekalo, co se bude dít. Hned ve vlaku chtěl  Čekro 
dříve vystoupit, ale jak nás viděl, že se k vystupování nemáme, ihned před zavřením dveří 
nastoupil do vlaku, ale dveře byly rychlejší než jeho noha a ta uvízla pod poklopem připevněném 

na dveřích, které zavírají 
vlak. Mysleli jsme si, že si 
dělá legraci, ale po uvážení, 
že se tam mrská po 
podlaze a ještě s batohem, 
tak to bylo velmi zlé, ale 
přišli hrdinové, kteří Čekra 
zachránili a uvíznutou nohu 
opět vrátili na zem.
Další nemilá věc se stala na 
louce, kde přišli ,,vlastníci“ 
táborové louky, kteří přijeli 
na víkend kopat kadibudky. 
Což nám to trochu 
znepříjemnilo náladu a 
také ticho. Konečně jsme 
se utábořili, udělaly se logy, 
vidlice, lavičky a zkulturnilo 
se okolí ohniště. Po těchto 
úkolech se začaly stavět 

stany, ovšem už za tmy. Stany byly nové a nevědělo se, jak se přesně staví, takže to bylo na 
delší dobu. Po námaze se ubytovalo a šlo spát.
V sobotu nás probudilo příjemné teplé ráno. Při svitu sluníčka se udělala rozcvička, která nás 
rozhýbala. Kuchařky udělaly pomazánku, které byla velmi luxusní a velmi sytá. Po snídani se 
hrály hry až do oběda. Oběd by rychlý a dobrý. Když vaří LU, tak se všichni oblizují. Následoval 
odpolední hodinový klid, který byl dlouhý a tak se dohrála ještě hra, co se nestihla dokončit před 
obědem. Sluníčko se nám schovalo za černé mraky a vyčkával se déšť, který přišel o dvě hodinky 
později. Stihla se ještě před tím deštěm zahrát hra, ale pak to přišlo. Stejně jsme nevydrželi 
a ještě chvilku se hrálo, ale jelikož už bylo bláto, tak se šlo schovat do stanů, kde se klábosilo 
a čekalo se kdy přestane trochu pršet. Když přestalo hodně pršet, následovalo opékání párků, 

Bodování jednotlivců

1 Verča T. 602b.
2 Kari 578b.
3 Martin D. 502b.
4 Brusinka 496b.
5 Vojta 476b.
6 Alča 464b.
7 Brumla 458b.
8 Tom 402b.
9 Čekro 390b.
10 Citrón 368b.
11 Kalcit 359b.
12 Matěj Malur. 347b.
13 Pulec 346b.
14 Šmudla 334b.
15 Frída 333b.
16 Dortík 277b.
16 Vendy 277b.
18 Krtek 259b.
19 Míša 256b.
20 Čičin 244b.
21 Žuzík 201b.
22 Terka K. 197b.
23 Torpédo 177b.
24 Čiči 146b.
25 Dominik 137b.
26 Meki 124b.
27 Nikča 123b.
28 Lukáš 113b.
29 Žihi 111b.
30 Tomáš 106b.
31 Michal B. 80b.
32 Nika 71b.
33 David 2b.

Družiny:
1.  Bobři 832b.
2.  Draci 666b.
3.  Vlci 632b.

1 Čekro 2.289b.
2 Brumla 2.171b.
3 Brusinka 2.068b.
4 Pulec 1.801b.
5 Kari 1.780b.
6 Šmudla 1.557b.
7 Citrón 1.556b.
8 Frída 1.522b.
9 Dortík 1.492b.
10 Kalcit 1.453b.
11 Čičin 1.394b.
12 Martin D. 1.377b.
13 Terka K. 1.318b.
14 Žuzík 1.278b.
15 Meki 1.204b.
15 Verča T. 1.204b.
17 Krtek 1.044b.
18 Vojta 954b.
19 Tom 932b.
20 Vendy 844b.
21 Míša 773b.
22 Alča 733b.
23 Pepr 713b.
24 Žihi 672b.
25 Lukáš 660b.
26 Nikča 530b.

27 Čiči 518b.
28 Torpédo 514b.
29 Kerol 472b.
30 David 448b.
31 Nika 446b.
32 Matěj Malur. 411b.
33 Tomáš 361b.
34 Dominik 358b.
35 Vera 278b.
36 David 272b.
37 Kamínek 254b.
38 Michal B. 253b.
39 Martin 151b.
39 Marek 151b.
41 Miki 143b.
42 Matěj Maleček 132b.
43 Bára B. 103b.
44 Eva 50b.
45 Tomáš S. 36b.
46 Sasanka 32b.

Družiny:
1. Vlci 3.098
2. Bobři 2.639
3. Draci 2.388
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takže se musely udělat pruty na opékání. Po pozdní večeři se ještě klábosilo a šlo se spát.
V nedělní ráno nás probudilo dunění kapek do stanu, což se ukázalo, že prší a ze spacáků 
se dostávalo těžce. Po vylítnutí z našich pelíšků se šla udělat hygiena. Následovala obvyklá 
snídaně - buchty od našich maminek. Někteří potěšili a nabídli ostatním domácí buchtu. Málo 
kdy se na výpravě ukáže domácí buchta!!! Zanedlouho po snídani se začalo balit, ať stihneme 
dřívější vlak, protože furt pršelo a kdo by chtěl ještě moknout, když ještě nemáte žádné suché 
oblečení, tak to je problém. Stihlo se to včas a tak se šlo na vlak. Z vlaku se vystoupilo a už tak 
nepršelo, ale stejně se ještě šlo do klubovny pověsit stany. Ještě se stihl udělat oběd, což bylo 
léčo s klobáskou s čerstvým chlebem, který šel koupit Mirfil. Oběd byl velmi sytý a snědlo se to 
všechno. Domů se šlo o hodinku dříve. Někteří byly šťastní, že mohou jet domů aby se mohli co 
nejdříve naučit do školy, co potřebovali….  

27. - 29. 5. 2011 - Jarní  turnaje Olšovec
A je to tady, zase po roce přišel ten dlouho očekávaný víkend. Už od středeční schůzky jsme se 
těšili jak to K2 a 48 oddílu natřeme. Počasí nám moc nepřálo. Bylo sice jen zataženo, ale my jsme 
nechtěli riskovat, a tak jsme se rozhodli, že z pátku na sobotu přenocujeme v klubovně. Nechtěli 
jsme moc likvidovat klubovnu, a proto jsme zahráli jen pár klidnějších her, ale jen co Marťan na 
chvilku odešel do dostatečné vzdálenosti, všechno v klubovně jako by ožilo. Vše najednou lítalo, 
běhalo, skákalo a tak dále… Nakonec jsme celí unavení ulehli do spacáků a spali.
Ráno jsme měli velice příjemný budíček už v 5 hodin ráno. Moc času nebylo, a tak jsme sbalili 
karimatky a spacáky do batohu, vyčistili zuby a vyrazili na tramvajku. Nasedli jsme na trojku 
a užili si raní, okružní, vyhlídkovou jízdu Ostravou. Při cestě vlakem se nám venku rozpršelo. 
V Hranicích jsme nasadili pláštěnky a šlapali až na Olšovec. Tam nás čekala snídaně a pak zase 

rychle do práce. Pohrabali a odnesli 
jsme posekanou trávu (děkujeme 
Tetkovi :), postavili stany a hřiště. 
Pršet sice nepřestalo, ale nás to 
neodradilo. Začali jsme soupeřit 
v Hu-tu-tu-tu a Rugby. Obě hry byly 
velice tvrdé, ale co by to bylo za 
akci bez úrazu. Naštěstí jsme tento 
den všichni ve zdraví přežili. Večer 
jsme si zazpívali u ohně a pak rychle 
zalezli do stanů.
V neděli nás probudilo sluníčko. 
Všichni jsme z toho měli radost, a 
tak jsme na nic nečekali a pustili se 
do dalšího soutěžení. Na řadě byl 
Fotbal a Ringo. Všechna družstva 

se aktivně zapojila do hry a vedoucí pobíhali po hřišti a fandili jako o život. Hráči byli pod velkým 
tlakem, takže se nemůžeme divit, že ani jedno družstvo nebylo schopné dát gól. Zrušili jsme 
teda brankáře a hráli dál. Hned to šlo lépe. Dohráli jsme poslední zápas, sbalili stany, utíkali na 
oběd a pak už rychle na nástup a vyhlášení výsledků. Moc jsme toho sice letos nevyhráli, ale 
poznali jsme plno nových kamarádů a odvezli si domů kupu zážitků.

10. - 12. 6. 2011 - Modrý obelisk
A je to tu zase - po roce jsme se opět sešli na louce v Podzámčí a opět kvůli boji o Modrý 
Obelisk. Letos jsme ale měli menší zpestření - k urputnému boji nám hrála ta pravá akční 
hudba. Na místo jsme dorazili k večeru a hned jsme se pustili do zařizování tábořiště. Bylo 
třeba vykopat ohniště, nasbírat dřevo, postavit lavičky, sehnat vidlice, logy...no hrůza. Nejlépe 
to zvládli Bobři (B) pak Draci (D) a nakonec Vlci (V). Více se toho už nestihlo, tak jsme trochu 

pokecali a šli za zvuku techna spát. V sobotu nás Marťan vzbudil svou příjemnou píšťalkou a 
za zvuku techna jsme vyběhli na drsňáckou rozcvičku, tu jsme si náležitě vychutnali, ale trochu 
nás zklamalo že je tak lehká a nenáročná. Hned jsme posbírali něco dřeva a začali kuchtit 
snídani. Nejvíce chutnala dračí pomazánka s ředkvičkou, následovali V a B. A pak se to konečně 
rozběhlo: Agentova mrštnost nás - pohybuchtivé konečně probudila - nejvíce se probrali Vlci 
a Draci, které jsme nemohli zastavit, v těsném závěsu za nimi vyklusávali Bobři. Jakmile jsme 
se za zvuku techna vydýchali, hned jsme soukali do hlavy Marťanovy zpravodajské vychytávky 
(D,V,B). Fureďáky jsme sfoukli za pár minut (D,B,V) ale oběd - oběd to byla pořádná práce, 
po třech hodinách jsme to však nakonec zvládli - a bylo na co čekat - květákové placičky vlků, 
tvarohové knedlíky bobrů i nudle draků byly vynikající (V,B,D) - jen jestřábí oběd byl trochu 
nudný. Během desetiminutového odpoledního klidu jsme dohráli i Lulčiny tajné úkolové lístky 
(V+D,B) - a po něm se začaly točit stanoviště s různými soutěžemi - Aďa měla zdravovědu 
(D,B,V), Lu poučovala o květinách (V,B,D), u Mirfila 
jsme bloudili po lese a snažili se zorientovat (V,D,B) 
a u Agenta koukali na zašifrované změti písmenek 
(V,B,D). No a to se už začalo slunce blížit k západu, 
a tak jsme za zvuku techna připravili večeři. Opět jsme 
si trochu počkali, ale opět to stálo zato - Bobří vaječná 
pomazánka, Dračí knedle i Vlčí párek v rohlíku rozhodně 
chutnaly (Vlci upláceli maršmeláky!! - haha, práskl jsem 
to) - rozhodování bylo těžké, ale nakonec B,D,V. No 
a pak jsme už jen hladově koukali na jestřábí gril-párty 
za zvuku techna. Spát se šlo trochu později, ale zato 
jsme pořádně probrali co jsme chtěli. Budíček v neděli 
byl tak trochu techno, ale zvládlo se. Hned po tradiční 
sladké snídani se začaly vázat uzly na tisíce způsobů, 
to bych nikdy neřekl, jak všelijak je možné vázat 6 
základních uzlů (D,V,B). Hned po dovázání jsme se 
napili a vyrazili do lesa na bojovku, ve které i přes 
výborný výkon prohráli Draci a vyhráli ji svým vlastním stylem překvapivě Bobři, druzí byli Vlci. 
Po obědě se už jen balilo a protože jsme vyrazili dříve než jsme museli, dali jsme si ještě v Zátiší 
parádní porci zmrzliny. Celkové skóre Modrého Obelisku je tedy: 1. Vlci, 2.Draci a 3. Bobři. Tak 
hoj příště!                                                                                                  -paf-

A to je vše, těšíme se na další povedené akce redakce Bumerangu.

Předběžný plán akcí:

24. - 26. 6. Stavěčka s rodiči
2.-16.7.  Letní Tábor 2011
19. - 23.8. Puťák  starší 12 ti let (z důvodu přesunu bourání tábora)
16. - 18.9. Zahajovačka
30.9.-2.10. Sraz oddílů

Akce budou průběžně aktualizovány, sledujte další výtisky Bumerangu a web!

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


