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Ahojky kamarádi,
Opět nám uplynuly dva bodovací měsíce. Máme za sebou mnoho výborných akcí jako např. Silvestr 
s nepřehlednou latrínou a chatou ve které byla někdy i větší zima než venku.Také uzlařská regata dopadla 
velmi dobře, mnoho krásných pozicí na stupních vítězů. Všem zúčastněným moc děkuji za prezentaci sami 
sebe, ale zároveň i našeho oddílu. Poslední společenskou akcí minulého měsíce byl oddílový Country bál. 
Byla to akce zejména pro rodiče a přátele našeho oddílu. I za tuhle akci musíme poděkovat Ice a Prófovi 
neboť vše proběhlo ve výborné atmosféře plné smíchu a pohody za doprovodu kapely Kulhavá kobyla. 
Už se ale pomalu přesuneme do doby budoucí. Zvolna se nám blíží závěr chození po chatách a schyluje 
se k toulání pod stany. Již brzy dostanete dle účasti na akcích přihlášky na letní tábor konaný již tradičně 
v Čermné v termínu 30.6.-14.7.2012. Na závěr letních prázdnin se opět budeme toulat na putovním táboře 
po Českých krajinách pod vedením Tetky. A tak těšme se na chvíle budoucí a užívejme si hřejivých paprsků 
slunce a mnoho zážitků.

- Marťan -

Bodování jednotlivců
leden - únor 2012

1. Čekro 584 b.
2. Julie 578 b.
3. Brusinka 528 b.
4. Martin D. 446 b.
5. Fridolín 435 b.
6. Pulec 410 b.
7. Kopr 397 b. přís. II.pol.
9. Brumla 357 b.
10. Jana K. 330 b.
11. Čičin 308 b.
12. Krtek 302 b.
13. Tomáš Mr. 283 b. přís. II.pol.
14. Citronka 282 b. přís. II.pol.
15. Vendy 277 b.
16. Torpédo 250 b. přís. II.pol.
17. Žuzík 238 b.

17. Bomba 238 b. přís. II.pol.
19. Lukáš Kor. 236 b. přís. II.pol.
20. Tomáš Pr. 229 b. přís. II.pol.
21. Kari 223 b. přís. II.pol.
22. Míša J. 201 b. přís. II.pol.
23. Honza Kov. 192 b.
24. Dortík 182 b.
25. Vojta K. 150 b.
26. Šmudla 149 b. přís. II.pol.
27. Míša S. 120 b.
28. Štěpán M. 116 b.
28. Tomáš W. 116 b. přís. II.pol.
30. Vojta F. 93 b. přís. II.pol.
31. Dominik S. 88 b.
32. Obočí 19 b.

„Bodování družin 
Leden – Únor 2012“
1. Bobři 940 b.
2. Vlci 721 b.
3. Draci 502 b.

Akce březen – duben 2012

11. - 17. 3. 2012  Lyžařský tábor – Lysá
23.- 25. 3. 2012  Překvapení
5.- 9. 4. 2012  Radcák jen pro šarže
13. 4. 2012  Kino v klubovně
27.- 29. 4. 20212  Pálení čarodějnic na Melečku



Zimní sraz Ostravice - 7. 1. 2012
Je tu nový rok a s ním spojená oddílová tradice první víkendovky v lednu. Jako každý rok se jelo na 
Ostravici, kde má táborovou základnu oddíl SIRIUS. Základně se také říká sruby Baníku. K této tradici se 
připojilo hodně oddílů, které byly i zdaleka a také mnoho známých a přátel, kteří na této akci nesmí chybět. 
Akci měl na starosti Mojmír Nováček zvaný Pirát, kterému jsme přispěli do kasičky na Centrum pro osoby 
se zdravotním postižením zvané Světluška. Jelikož se nás oddílů sešla hojnost, tak příspěvek byl velký. A 
jak bylo oddílů hodně, tak si každý měl přichystat pro ostatní hry, buď pro jednotlivce, nebo pro skupinky. 
Náš oddíl měl tradičně nachystán SLALOM pro jednotlivce. Sněhu bylo dosti a tak to šlo ztěžka (zvláště 
nahoru). Všichni ale nakonec zvládli k cíli úspěšně doběhnout. Pro děti, které si přijely zařádit byly soutěže 
ideální (např. rugby-že Frído, zatloukání hřebíků do polena, TOMácký kvíz, Pyramida a mnoho dalších). Po 
úspěšném soutěžení a vyblbnutí se vyhodnocovalo a mnozí z nás získali i diplomy. Ti, co je získali, si díky 
tomu polepšili o pár bodů navíc do bodování jednotlivců. Do odjezdu vlaku zbývalo ještě mnoho času, tak 
jsme si užívali sněhu koulováním, bobováním a bůh ví čím vším ještě…                 - Ag -

Kusalíno - 20.- 22. 1. 2012
Konečně napadl  sníh a my se vydáváme na Kusalíno. 
Tentokrát  netradičně odjíždíme z Hlavního nádraží, protože 
Svinovské mosty jsou v dlouhodobé rekonstrukci. Pateční  
cestu  na chatu  nám ztěžoval hluboký sníh a  velký  kopec, 
ale všichni jsme to nakonec zvládli J. Sobotní ráno probíhalo 
v duchu  her. Zahráli jsme si na   elektrický obvod, kde tzv. 
výměník měnil směr proudu. Člověk, který byl schovaný za 
dveřmi měl uhádnout, kdo tuto součástku představuje. Pak 
proběhlo pár her venku, např. huntovačka. Na oběd nás 
čekala rýže na sladko, pak odpolední klid a hurá na další část 
hravého programu. Asi všichni se nejvíce pobavili u předstírání 
různých zvířat tím, že vydávali jejich typické zvuky a někdo 

schovaný v kuchyni musel uhádnout jméno člověka, který předstíral dané zvíře.Večer bylo tradičně zpívání 
za doprovodu kytary. Když se nám pomalu zavírala očka, rozhodlo se jít na kutě.V jídelně si vedení ještě 
zpívalo a nám se krásně usínalo. A máme tu neděli. Po probuzení jsme hráli hru od Segry a Meki, kde jsme 
museli mít až do provedení hygieny svázané ruce ve dvojici. Poté nás čekalo klasické balení a úklid chaty. 
Cesta na autobus nám utekla poměrně rychle. Mírný svah se někomu podařilo ujít po svých a někdo zvolil 
variantu igelit. Ve vlaku jsme probírali zážitky z víkendu a ani jsme se nenadáli a máme tady Ostravu. 

- Lu -
Uzlařská regata - 28. 1. 2012
No sraz sice nebyl tak pozdě jak jsme doufali - popravdě byl dost brzo, možná dalo by se říci ještě za 
tmy, ale všichni jsme se těšili, že konečně ukážeme ostatním oddílům zač je toho u nás uhlí. Byli jsme 
natrénovaní, nikdo nepodcenil přípravu, řídili jsme se 
radami trenérů a v hlavě jsme měli jen uzly a špagáty. 
Tramvaj nás vyplivla skoro na místě, stačilo jen ujít 
pár metrů v zimě a už jsme byli tam, kde to všichni 
dobře známe. Obešli jsme si tratě, otestovali vázací 
náčiní a zaujali strategickou pozici všem nad hlavami v 
patře nad schodišti - proč by to letos mnělo být jinak. 
Zmatky okolo měření času začátek ,,trochu“ posunuly, 
trochu asi o hodinu a půl - jenže to nás přece nemůže 
zaskočit - nový systém stopování s námi ale už trochu 
pohnul. No nevadí, důležitý je přece začátek sám - a 
ten přišel. Zápolení trvalo do předvečerních hodin, 
každý si zavázal své rekordy - nejlepší i nejhorší. 
,,Disk“ svítilo snad u každého aspoň jednou, z vázaček 
se kouřilo a v tělocvičně byla atmosféra, že by se dala 
krájet - to napětí, to očekávání, to štěbetání, to bavení se - huh. Naši borci se opět umístili na slušných 
místech, někteří nespokojenci chtěli ještě výše - ale bylo jim sděleno, že letos to už radši stačí, ať raději 
posečkají na příští rok. Pobrali jsme ceny, pojedli cosi párků z bufetu a mezi posledními - ano, nebojím se to 
říci - dokonce jako poslední, jsme vyšli do tmy zpět domů.  Akce jako každý rok pohodová, uzly vám jdou a 
- nevídaná to věc - jdou i rychle... jojo, jen tak dále bando :) A jak to teda dopadlo?                        - Pá -

Pevnost BVÚ - 10.- 12. 2. 2012
Jelikož byly TUHÉ mrazy a v chatě by nebylo k žití, rozhodl se Tetka zároveň i s Agentem, že pojedou brzy 
ráno na Pevnost zatopit, ať večer mají děti pokojovou teplotu, když přijdou po náročné cestě s batožinou na 
zádech a k tomu při minusových teplotách (nu, bylo to náročné). Děti přišly něco málo po 18h, kdy v chatě 
bylo něco málo kolem 15 stupňů. Venku bylo o mnoho hůře, takže v chatě bylo příjemně. Jako Každý pátek 
jsme se ubytovali, vybalili veškeré jídlo a nachystali si věci na spaní. Chvíli se odpočinulo, povečeřelo... Jak 
je na Pevnosti zvykem, pustil se nějaký film (Chůva v akci) KiborkJ. Po filmu se šla udělat hygiena a pak 
šup do teplých spacáků. Máme tu sobotu, kdy v dopoledních hodinách jsme si užívali sněhu venku. Byli 
jsme tak promrzlí, že se do chaty šlo blbě. Při vstupu do pokojů nám bylo řečeno, že je příprava na oběd, 
což nás překvapilo, ale byla nám taková zima, že nás to velice potěšilo. Nuže byl velice dobrý, jak jinak 
když vařil Marťan. Následoval odpolední klid, který jako vždy trvá hodinu. Po klidu jsme se přesunuli do 

prvního patra, kde byl pingpongový stůl. Hra nám šla ztěžka, 
protože ve vrchním patře se netopilo, takže tam byla taková 
kosa, že někteří hráli i v rukavicích či jiném teplém oděvu 
včetně čepice. Hrálo se do setmění. Pak Ségra připravila hru 
vevnitř a po hře byla večeře. Po večeři se hrály stolní hry 
jako Citadela nebo Bang. Posléze následovalo zpívání při 
doprovodu Marťanovy kytary.To vydrželo až do večerky. No 
a je tu neděle. Budíček byl posunutý, takže jsme se vyspali. 
Nedělní snídaní byly buchty, které nám upekly maminky. 
Pak jsme si párkrát zapinkali a šli balit, poobědvat, uklízet, 
zametat a vytírat. V mezičase přijel Tetka pro věci a pomohl 
nám zamknout chatu. Poté se šlo na vlak a domů…    - Ag -

Bolatice - 24.- 26. 2. 2012
Abychom nejezdili stále na stejná místa a poznali něco nového, vydali jsme se na turistickou základnu do 
Bolatic kousek od Kravař. Ani jsme nečekali, že bude v tak dobrém stavu. Všude bylo plno místa a tepla a 
tak jsme se s chutí ubytovali na pokojích a šli na večeři. Kluci nám k tomu hezky zazpívali a potom už na 
každého čekala postel.
Ráno nás probudil nějaký šum z venku. Byly to babičky, které si přivstaly, aby skočily do obchodu dokud 
tam ještě něco je. Mirfil hned využil toho, že jsme vzhůru a vytáhl nás na rozcvičku. Venku bylo teplo a tak 
nám to ani moc nevadilo. Po snídani jsme se vydali hledat fotbalové hřiště na nějakou tu hru. Doufali jsme, 
že aspoň tam nebude tolik bláta, ale opak byl pravdou. Neodradilo nás to a vrhli jsme se na Dračí souboje, 
Na patnáct (nebo na deset nebo vlastně jen na pět) a trojnožku. Během dne nám Agi stihl ukázat unikátní 
skluz na bahně a vodě. Je v tom opravdu dobrý. Po tomto výkonu jsme se vydali zpět. Poobědvali jsme, na 
chvilku jsme si odpočinuli, zahráli pinec a začali hledat státy celého světa. Byly opravdu všude… Když už 
jsme je měli všechny, dali jsme do pusy brčka a brčkovali poklad. Na večer nám Marťan připravil párkovou 
tombolu. Všem dříve nebo později došlo, že kdo nebude vylosován, ten prostě dnes večer nejí. Měli jsme 
opravdu hlad, a tak se lístečky začaly falšovat ve velkém. Byla to jediná záchrana. Marťan na to naštěstí 
nepřišel, takže jsme klidně mohli jít spát.
V neděli to pro změnu nebyli místní obyvatelé kdo nás probudil. Byly to zvony kostela, ale to teda byl slušný 
kravál. Vyhnalo nás to ze spacáků a my věděli, že nás čeká velké balení a doma maminky.               - Se -

místo Přezdívka čas kat. místo Přezdívka čas kat.

14. Vendy 41,5 PL-D 26. Jana Kosíková 45,9 LO-D

23. Julča 46,0 PL-D 1. Krtek 26,6 LO-K

15. Honza Kovarčík 45,8 PL-K 3. Torpédo 28,8 LO-K

23. Tom Průcha 60,2 PL-K 2. Segra 23,5 KA-H

29. Tom Wasserburger 66,6 PL-K 3. Bruska 24,2 KA-H

3. Brumla 22,7 LO-D 7. Čekro 21,6 KA-K

8. Dortík 23,7 LO-D 18. Aďa 27,9 MVlč

10. Kopr 25,2 LO-D 9. Marťan 22,8 MVlc

13. Žuzík 25,4 LO-D 5. Makša 31,5 RsD


