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Přátelé, kamarádi,
do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a každé úsilí ať je korunováno úspěchem. 
A do oddílu si přejme, ať nám na akcích přeje počasí, hodně nových členů a z nás 
stávajících ať nikdo neodejde. Doufám, že jste si vánoční prázdniny užili do sytosti 
i když to pravé prázdninové počasí přišlo až teď. Tak ať nám vydrží co nejdýl a pojďme 
se ohlédnout co už proběhlo.

6. 11. 2009 - Kino v klubovně
Akcička skoro již tradiční i když s malým rozdílem a to tím, že se prvně zůčastnili 
i kamarádi z „48“ oddílu a tak se stalo, že kinosál byl narván k prasknutí. Všichni jsme 
koukali a málem jsme i zapomněli baštit dobroty donesené z domu. Jako první jsme 
se dívali na kreslený příběh o robotech, květině a hodně tlustých lidech z jedné veliké 
vesmírné lodi z daleké budoucnosti. V druhém filmu jsme hledali poklad, loupili, honili 
se s gangstery a policií, prostě akce která nenechala nikoho chladným. Je to fajn být 
s kamarády a přitom ani nevadí, že se koukáme na filmy.

protáhnout tělo. Příjemné teploty nad nulou, bezvětří a sluníčko nám umožnily posedět 
na Radhošti na venkovní terase a v klidu si vychutnat zelňačku s výhledy na okolní 
hřebeny Beskyd. Počátek zpáteční cesty stinnou stranou připomínal dost odvážnou 
procházku po kluzišti umístěném do příkré stráně. Až na pár natlučených zadků jsme 
vše zvládli a zdárně dorazili nazpět. Akce se povedla a kdo se zúčastnil, nelituje.

Výšlapy s Průzkumníkem
Další novou aktivitou jsou dopolední výšlapy a tak jsme s ranními ptáčaty prošli 
Polaneckou spojku, kolem jistebnických rybníků až do Jistebníku, a protože vlak jel za 
dlouho, tak i nazpět. A podruhé jsme vyrazili z Hamer na Smrk a dolů do Ostravice. 
Je to příjemné vyvětrat hlavu a přitom vidět kus pěkné přírody. Škoda jen, že u většiny 
ráno převládne lenivost před touhou po poznání.

4. 1. 2009 - Divadlo - Brenpartija
Další divadelní představení bylo z období první republiky. Svobodná obec Halda byla 
komunitou lidí bez domova žijících na haldě naproti klubovny mezi ulicí Místeckou 
a  řekou Ostravicí. Příběhy a způsob života nás nejen pobavily, ale také poučily o kruté 
realitě tehdejší doby. A tak děkujeme Aréně za vynikající herecké výkony a oživení 
ostravského slengu.

Další akce:
9.1. Zimní sraz na Ostravici
23.1. Uzlařská regata
28.-31.1. Kopřivnice
12.-14.2. Dvoudenka
20.-27.2. Lyžařský tábor
6.3.  Countrybál rezervuje Ika - 

ika.syk@seznam.cz ; 773 677 292
12.-14.3. Kusalíno
26.-28.3. Bunkr CO
1.-5.4. Radcák od 12let 

16.-18.4. Meleček
30.4.-2.5. Dvoudenka pod stany
14.-16.5. Dvoudenka pod stany
28.-30.5. Jarní turnaje Olšovec
11.-13.6. Obelisk
18.-20.6. Loukovaná
24.-27.6. Stavěčka s rodiči
3.-17.7. LT Čermná ve Slezsku
22.-31.7. Chorvatsko
26.-29.8. Putovní tábor od 12 let

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



13.-15. 11. 2009 - Hošťálkovice tělocvična
A po škole jsme jeli do školy. Ovšem ta škola 
v Hošťálkovicích je lepší než ty naše, je menší, má 
moc hezkou výzdobu, tělocvičnu jen  pro nás a ze 
třídy je krásný výhled na Porubu. Takže si vlastně 
ani jako ve škole moc nepřipadáme. V sobotu po 
rozcvičce a vydatné snídani jsme šli protáhnout 
kosti do blízkého Bobrovnického lesa. Tam byl první 
soutěží nácvik chemického poplachu s předáváním 
si kontaminovaného odpadu (v našem případě lítalo 
vzduchem vajíčko). Pak jsme si zahráli zbrusu novou hru Na houbičky, houbaře 
a doktory. Pár her v tělocvičně, šifrovací pětiboj, obrovská úkolovka, zpěv a malá 
výuka tanců, jako ochutnávka následující výpravy. Za humny a přeci bylo fajn. 

17. 11. 2009 - Divadlo - Višňový sad
Novou oddílovou aktivitou je návštěva divadla. To víte, kultura není k zahození a člolvěk 
se u toho i pobaví. A tak jsme navštívil Komorní scénu Arénu a zhlédli klasiku od A.P. 
Čechova – Višňový sad. Účast sice nebyla nikterak veliká, ale důležitá je pohoda která 
rozhodně nechyběla.

28. 11. 2009 - Mini Countrybál
Spolu s osmačtyříctkou jsme se sjeli v porubském domu dětí a mládeže, kde jsme měli 
zamluvený zrcadlový sál. Na programu byl tanec. No kdyby to byl jenom tanec samotný, 

to bychom tak možná předvedli žížalu v křeči, ale 
naše schopnosti byly správně odhadnuty a vše 
začalo výukou skupinových country tanců. To víte, 
žádná legrace a ještě k tomu v tom množství lidí, 
ale protože jsme tanečníci šikovní, tak po chvilce 
jsme už bravurně pluli sálem bez větších zádrhelů. 
Jen při střídání partnerů občas na někoho nevyšlo 
a někdo měl dva. Naše taneční úsilí jsme dvakrát 
přerušili kvůli výbornému občerstvení u švédských 

stolů. Těch jednohubek, buchet, šneků bylo jako v ráji. Tance jsme proložili tanečními 
soutěžemi a v závěru tombolou losovanou ze slosovatelných vstupenek. No na to, že 
jsme přišli jako polena, to bylo opravdu příjemné sobotní odpoledne.

4.-6. 12. 2009 - Mikulášská na Ostravici
Původně jsme si mysleli, že pojedem na Čeladnou, ale ani rezervace z 4. září nám 
nepomohla a díky chybě správce jsme zjistili, že i Osmačtyříctka jede s námi. Což 
by bylo náročné na místo a tak jsme ustoupili hrubému násilí a uchýlili jsme se na 
volnou chatu na Ostravici. V pátek nás Tetka postrašil cenami za případné poničení 
vybavení lůžkové části chaty, ale my jsme přeci lehcí tak co by se mohlo stát. No 
nebudu se tady zbytečně zmiňovat, že ano stalo se, zlomená laťka v roštu a jedna 
zlomená postel. Stejně si myslím, že hlavní vinu na těchto škodách měla žalostná 
kvalita těchto marketových výrobků. A tak jsme museli s pravdou ven. Zlomenou 
postel jsme rozebrali a dovezli správci na reklamaci. Ke všemu se přiznali což správce 

ocenil a nemuseli jsme nic platit. Hlavní programovou náplní bylo výběrové řízení 
do družinových funkcí navigátora, zdravotníka a přírodovědce. Zkoušky nebyly 
jednoduché, skládaly se z testíku, praktické zkoušky a pohovoru. Klání bylo veliké 
a někteří překvapili svými znalostmi nejen vedení, ale i sebe. A tak máme Segru, 
Čadíka a Lu jako zdravotníky, Kalcita, Víťu a Pulce jako navigátory a Brusinku, Krtka a 
Žihi jako družinové přírodovědce. V neděli jsme si zahráli Mekininu zbrusu novou hru 
Obrázkové špiony a musím uznat, že to byla honička. O blaho našich bříšek se starala 
Miladka za což děkujeme. 

11. 12. 2009 - Kinematograf rodiny Apiků
Na programu Kinopruzkumnik tentokrát byli oddílové filmečky z dílny Apikova 
kinematografu. Shlédli jsme jeden díl Záhady hlavolamu, pak filmy z táborů 
2007,2008,2009 a filmeček z expedičního tábora v rumunském Banátu. Zlatým 
hřebem večera byly němé filmy z tábora 1989 a již barevný z roku 1990. Bylo to 
příjemné připomenutí.

18.-20. 12. 2009 - Vánoční Kaménka
Vánoce na Kaménce jsou již takovou tradicí, i letos nám vyšlo počasí. Uhodily kruté 
mrazy, napadlo trochu sněhu a tak opět když jsme kráčeli směrem k chatě, bylo to jako 
z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Po ubytování na chatě, jsme soutěžili v kouzelnickém 
rozpojování svázaných ruk. Byl to opravdový oříšek, ale my oříšky rádi, takže jsme 
to zvládli. Sobotní rozcvička byla super rychlá a super 
mrazivá, po snídani jsme kutili salát a pak nacvičovali 
po družinách koledu a scénku. Odpoledne jsme šli na 
chvíli ven, ale byla tam opravdu kosa, tak jsme tam 
byli jen chvilku. Zahráli si hrady a družinové ocásky. 
Na slavnostní večeři jsme měli  řízek se salátem a na 
další úspěšný oddílový rok jsme si připili asfaltovým 
nápojem zvaným kofola. Večer jsme si rozdali dárky, 
zazpívali jsme po družinách, zahráli si scénky a 
zazpívali u kytar. Prostě vánoční pohoda v kruhu přátel jak má být. V neděli se rychle 
sbalili a ještě jsme stihli hru stěhování židlí a úvahový testík. Během celého víkendu 
jsme neměli šanci pocítit hlad, protože v kuchyni vládli pevnou rukou Jupici a ti ví, jak 
se o nás postarat.

23. 12. 2009 - Výprava za jmelím
Na rozdíl od nadílkového krásného zimního počasí teď nastala úplně šílená obleva a 
kromě tajícího sněhu se přidal i déšť. A proto jsme upustili od původního úmyslu a 
místo brodění se blátem jsme šli do klubovny hrát hry. Legrace byla hromada, u ligreta 
dostaly zabrat hlasivky, u twisteru jsme protáhli třísla a s kostkama procvičili početní 
mozkové závity. Nakonec jsme rozdělení na půlky soupěřili v přetlačování.

27. 12. 2009 - Výšlap i s rodiči
Po dnech strávených v kruhu nejbližších s hromadami jídla na stole jsme vyrazili 
na malý výlet. Našim letošním cílem byly Pustevny a Radhošť. A i přesto, že sněhu 
bylo opravdu pramálo, tak nás bylo dvacetčtyři přátel oddílu, kteří uvítali možnost 
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Družiny:
 1. Vlci (240 b.) ; 2. Draci (220 b.) ; 3. Bobři (170 b.) 

Bodování jednotlivců
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1.  Vít - 557b.
2.  Krtek - 537b.
3.  Brusinka - 489b.
4.  Čadík - 452b.
5.  Ségra - 445b.
6.  Lu - 426b.
7.  Sasanka - 383b.
8.  Pulec - 374b.
9.  Miki - 349b.
10.  Citrónka - 346b.
11.  Kalcit - 344b.
12.  Fridolín - 343b.
13.  Aďa - 337b.
14.  Žihi - 328b.
15.  Čičin - 313b.
16.  Brumla - 304b.
17.  Meki - 301b.
18.  Pepr - 292b.
19.  Dortík - 260b.
20.  Kari - 256b.
21.  Žužík - 253b.
22.  Čiči - 250b.
23.  Verča - 241b.
24. Jupík - 232b.

25. Kamínek - 229b.
26.  Houska - 170b.
27.  Martin D. - 134b.
28.  Julie R. - 133b.
29.  Myška -132b.
30.  Michal J. - 124b.
31.  Barča - 109b.
32.  David - 90b.*
33.  Ondra - 79b.
34.  Radek Š. - 67b.
35.  Bára B. - 62b.*
36.  Torpédo - 60b*
36.  Terka - 60b.*
38.  Matěj N. - 51b.*
39.  Tom - 50b.
39.  Roman V. - 50b. 
41.  Kristýna B. - 47b.*
42.  Pavlína A. - 45b.
43.  Hana L. - 44b*
44.  Lukáš Ž. - 34b.*
45.  Adoš - 31b.*
46.  Hruša - 23b.*
47.  Martin B. - 18b.*
48  Staňa K. - 14b.

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