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Savana přátelé, kamarádi.
V úvodu mi dovolte, abych se vyjádřil k hlavní akci roku, která je zároveň vyvrcholením našeho 
celoročního snažení a je to LETNÍ TÁBOR 2009 konaný na naší táborové základně v Čermné ve 
Slezsku. Na lednové poradě vedení, během které jsme řešili tábor, padlo rozhodnutí, že chceme, 
aby tábor byl opravdovým vrcholem umu a sehranosti jednotlivých družin. Zároveň chceme, 
aby tábor byl určitou odměnou oddílovým členům za jejich aktivní přístup. Proto jsme rozhodli, 
že tábora se zúčastní pouze členové, kteří mají minimálně padesátiprocentní účast na akcích. 
Sečetli jsme akce, podělili je účastí každého jednotlivce, a vyšli nám ti, kteří tento požadavek již 
splnili. Tito členové dostanou závaznou přihlášku na tábor a dle vlastního rozhodnutí ji mohou 
vyplněnou odevzdat. 
A co ti, kterým se nepodařilo splnit tento požadavek? Nezoufejte, nic není ztraceno, i s vámi na 
táboře počítáme a máme pro vás rezervovaný stan. Vám dáme tzv. předběžnou přihlášku na 
LT a během následujících třech měsíců bude jen na vás, zda stihnete splnit padesátiprocentní 
požadavek. Těm z vás, kteří jej splní, 
automaticky změníme předběžnou 
přihlášku na závaznou přihlášku. 
Vy, kteří nebudete mít 50% účast 
na akcích a budete mít odevzdanou 
předběžnou přihlášku, vás 
telefonicky vyrozumíme o neúčasti 
na LT. POZOR pár konkrétních čísel: 
do konce května máme 7 akcí pro 
členy a přátele oddílu (Polana, 
Hanzovo překvapení, Jednodenka, 
Meleček, Rychleby, Jarní turnaje, 
Jednodenka). Ostatní akce nejsou 
bodované a jsou považovány za 
doplňkové. Z toho vyplývá, že se 
musíte zúčastnit alespoň 4 akcí. 
A malinká úleva pro marody a 
oslavovače, dvě předem omluvené 
neúčasti budou považovány za účast 
na jedné akci. Případné nejasnosti 
vám rád objasní Tetka 777213991. 
Vážení rodiče, přihlášku prosím 
vyplňujte pečlivě a celou. Z přihlášky 
aktualizujeme kontakty a zdravotní 
obtíže, zejména pak respirační 
a alergické reakce, které mohou 
ovlivnit život a zdraví vašeho dítěte. 
Děkujeme.

Družiny:
1. Bobři (220 b.) ; 2. Vlci (180 b.) ; 2. Draci (80 b.)

Bodování jednotlivců
leden - únor 2009

01. Ségra - 335b.
02. Brusinka - 319b.
03. Ríša (Krtek) - 314b.
04.  Břéťa (Čičin) - 301b.
05. Jupík - 299b.
06. Zuzka - 296b.
06. Víťa - 296b.
08. Přema - 289b.
09. Meki - 274b.
09. Fridolín - 274b.
11. Lu - 260b.
12. Barča - 251b.
13. Karolína Ž. - 242b.
14. Sára - 230b.
15. Anežka (Citrónka) - 227b.
16. Kamínek - 218b.
17.  Adoš - 211b.
17. Tomáš H. - 211b.
19. Pepr - 207b.
20. Aďa - 191b.
21. Čadík - 179b.
22. Tom - 176b.
23. Aneta - 172b.
24. Veronika K. - 171b.
25. Žihi - 159b.

26. Atletka - 156b.
27. Vojta (Pulec) - 143b.
28. David - 140b.*
29. Sunny - 139b.*
29. Libuška - 139b.
30. Kari - 130b.
30. Brumla - 130b.*
32. Myška - 124b.*
33. Radka - 117b.
34. Naty - 110b.
35. Tereza - 107b.*
36. Karol - 96b.*
37. Verča V. - 95b.*
37. Marek V. - 95b.*
39. Petr - 89b.*
40. Saša - 77b.*
41. Štefi - 72b.*
42. Žolík - 67b.*
43. Mikeš - 66b.*
44. Martin - 44b.*
45. Patrik - 32b.*
46. Tomáš J. - 22b.*
47. Žužu - 0b.*
48. Dominik - 0b.*
49. Katka J. - 0b.*

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



Tak a pojďme na rekapitulaci proběhlých akcí.

10.1. Zimní sraz na Ostravici
Zimní sraz je tradiční akcí, na které se setkáváme s ostatními oddíly. 
V tento zasněžený čas se nás sešlo na Ostravici kolem 120. Byli jsme 
nejpočetnější oddíl. A tak jako každý oddíl i ten náš měl pro ostatní 
připravenou soutěž. Naší každoroční tradicí je slalom a tak před 
srazem Segra s Jupem udělaly plakát, aby nikdo nepřehlédl, kde je 
start tak úžasného závodu, a Lu vlastnoručně namalovala diplomy 
pro první tři místa v každé kategorii. Po hromadném nástupu a 
představení jednotlivých soutěží jsme se rozprchli k mnoha discipnílám. Bylo to prima. A že nás 
to bavilo, to potvrdily i sesbírané diplomy z jednotlivých soutěží.  

24.1. 26. Uzlařská regata
Soutěž o nejhbitější prsty, které dokáží na čtyřech vázačkách uvázat šest základních uzlů. 
Měli jsme velikou účast. Do startovní listiny jsme zapsali třicet pět lidí z našeho oddílu. A pak 
už jsme jen vázali a vázali a volné chvilky jsme vyplnili hrami a svačinami. Do finále ve své 

kategorii od nás postoupili: Ríša, Tom, Houska, 
Jup, Segra, Tetka, Apik. 
30.1.-1.2. ZŠ Hošťálkovice 
No, nemusíme jezdit daleko a přesto můžeme 
být na krásném místě. Výhodou tohoto ubytování 
byly veliké prostory. V jedné třídě spali kluci, ve 
druhé holky a k tomu byla k dispozici tělocvična, 
kuchyňka a parádní chodby na hoňu nebo schovku. 
Měli jsme s sebou zbrusu novou kuchařku paní 
Miladku a její dovednost nejlépe vystihl Čičin, když 
u jednoho jídla prohlásil: „Vypadá to jako šlichta, 
ale chutná to fantasticky“ a šel si přidat. V sobotu 

jsme až do večera hráli na zakázaná slova, kdo je použil musel zaplatit jednu čočku prvnímu, 
kdo si toho všiml. Hned po snídani jsme vyšli na průzkum okolí. Šli jsme kolem televizního 
vysílače, co vysílá nám do Ostravy a blízkého okolí. Cestou dál nás nohy donesly až k chatě, 
na které jsme byli před rokem. To když nám krachlo ubytování v Jakartovicích. Na louce před 
chatkou jsme zahráli hry, při kterých jsme se pěkně promočili. To víte, sníh je prevít, čeká kdy se 
na vás může nalepit a pak v podobě vody pěkně zatéct až na tělo. Cesta zpátky utekla jako voda 
a ve škole už na nás čekal teplý oběd. Pak nějaké další hry ve třídách a v tělocvičně, zabékali 
jsme si u kytary a šli do hajan. V neděli jsme hráli docela velkou hru. Nejdřív semafor, pak pár 
šifer ze kterých jsme pochopili co máme zjístit po dědině. No, byla to docela honička, ale pro 
nás není žádný úkol těžký. Pak jen všemi oblíbené balení a úklid a šupky domů. 

6.2. Kino klubovna  
Akce promítání filmů zaštítilo vedení oddílu K2 a zároveň byl jimi 
ustanoven vynikající výběr filmů pro jednotlivé věkové kategorie. 
V první nejmladší kategorii se promítal animovaný film Kung fu 
Panda. Postavička se snem, stát se dračím bojovníkem a porazit 
zlé síly. Hlavní hrdina v podobě tlusté, nenažrané a někdy i 
neohrabané pandy, nabízel mnoho komických scének, ale prožíval i 
výjevy smutné, chytající za srdce. Mirfilův burácející smích přinutil 
každého z nás se smát taky a někdy i kvůli hrozícímu zadušení 
vyprsknout popcorn. Ke ztotožnění s postavou došlo u každého, 
dokonce účastníci odcházející domů křičeli: „Já jsem kung fu Panda 

a umím tajný hmat“. Pak se pro ty později narozené promítal na plátno kultovní film Letopisy 
Narnie. Poslední promítání pro vedoucí: chlapík, který díky své matce a kamarádům prožívá život 
s velkou dávkou štěstí, které si sám neuvědomuje. Veškeré situace kolem něj se točí v šíleném 
tempu a on sám v klidném pulzujícím rytmu prožívá svůj jedinečný život, život Foresta Gumpa. 
Pochvala všem, kdo se filmového dne zúčastnili a odměnou ať jsou vám zážitky z atmosféry 
kina. Další možnost shlédnutí nějakého toho filmečku bude v termínu 20.3. V klubovně je 
hlasovací obálka, podrobnosti  k hlasování všem ráda zodpoví Mihule.

14.-21.2. Zimní lyžařský tábor Ostravice
Tak lyžák byl naprosto fantastický, nevím, kdo 
objednával počasí, ale bylo přesně na míru. 
Všude hromady sněhu a každý den ještě připadla 
nová sněhová nadílka. A tak jsme den co den 
museli ušlapávat cestičky. Šlápnutí mimo pěšinu 
znamenalo zaboření se po pás do bílé peřiny. Byli 
jsme v té chatě, co u ní byl zimní sraz a tak jsme si 
cestu ještě živě pamatovali. No, furt do kopce a to 
nám ještě nedocházelo, že to budeme šlapat každý 
den, protože sjezdovka ležela přímo na protějším 
úbočí hory Smrk. Ještě v sobotu jsme byli rozděleni do dvou skupin. Úplní začátečníci a ti, co 
sjedou kopec sami. A tak jsme měli čtyři začátečníky na lyžích a dva na snowboardu. Zbytek 
brázdil svah spolu s Martinem. Vždycky večer po návratu do chaty a po večeři nás ještě čekalo 
nějaké zápolení mezi družinami a podle toho, jak jsme se umístili a s přihlédnutím k hodu kostky 
jsme se posouvali po herním poli na kterém byly nastražené různé úkoly. Ty nás buď pošouply 
dopředu, nebo nás zdržely. Byl to krutý boj, neustále jsme si dýchali na záda a tak každá soutěž 
vyžadovala plné nasazení. Z toho týdne jsme byli čtyři dny na sjezdovce, dvakrát na bazéně a 
dva dny jsme odpočívali v teple a klidu chaty. V úterý nás opustila kuchařka Milada a ponechala 
nás na nemilost vedení. Zároveň nás opustila Barča, která s teplotami odjela domů a nemohla 
se již dále zdokonalovat v tak krásném sportu jako je lyžování. Hry byly různé, jednou jsme 
stavěli iglú, jindy pak sbírali zásoby veverkám, nebo jsme sjížděli kopec ve vykopaném korytu 
na duši z tarktoru (to byl asi úplně největší mazec). Taky jsme hráli různé poznávačky a tak. 
Důležité je, že se nám líbilo, a že máme mezi sebou nové lyžaře. 

28.2. Bazén
Před bazénem nám Tetka udělal v klubovně přednášku o potápění a potápěčské výstroji. Bylo 
to zajímavé a pro nás úplně nové, jen mi připadá, že v tom potápění je nějak moc fyziky a 
matematiky. Bazén se odehrával v duchu výběru posádky do ponorky Nautilus kapitána Nema 
z příběhu Dvacet tisíc mil pod mořem od Jula Verna. Nejprve jsme soutěžili ve štafetách 
splývání, pak ve výlovu a nakonec v ovládání záchranného člunu. Škoda, že bazén není častěji, 
ve vodě je fajn. 

Plánované akce:

7.3. 11. Countrybál TOM Průzkumník  30.4.-3.5. Rychlebské hory
13.-15.3. Polana     15.-17.5. Jarní turnaje Široká Niva
20.3. Kino klubovna    30.5. Jednodenka
29.3. Hanzovo překvapení    12.-14.6. Loukovaná
4.4. Jednodenka     19.-21.6. Obelisk na Podzámčí
10.-13.4. Radcák     26.-28.6. Rodičovská stavba tábora
17.-19.4. Meleček pálení čarodějnic   1.- 18.7. Letní tábor Čermná ve Slezsku


