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Haló, lidičky! 
Už nám pomalu končí zima a všichni se těší na jaro a teplé dny pod stanem.
Ale shrňme si uplynulé bodovací období ledna a února. Jsou to sice měsíce tvrdého medvědího spánku, ale 
oddíl nespí… Začali jsme rok srazem na Ostravici. I když počasí bylo naprosto nevyhovující. Pršelo, mlha, 
bláto, našlo se kupodivu dost drsňáků, kteří do hor vyrazili, za což jim patří oddílový obdiv… Další akce se 
konala již ve vytopené tělocvičně. Byla to uzlařská regata. Na ní všichni předvedli co ve vázání dokážou. 
Dá se říct že jsme byli nadmíru úspěšní - i bedna byla. Fajn… Posléze jsme šli začátkem února zkouknout 
co nám to vyrostlo za budovu vedle vysokých pecí ve Vítkovicích, a on tam vyrostl SVĚT TECHNIKY... To 
bylo něco pro naše zvídavé ruce a oči. Hlavně mozku jsme dodali nějaké technické informace, takže jsme 
zase o něco chytřejší v tom, jak některé věci fungují… Prima zážitek... Doblbli jsme se pak v klubovně… 
Koncem měsíce února vyrazil oddíl na lyžák do Řeky… Sněhu bylo dosti, a i lidí na sjezdovkách. Pravda je, 
že se někteří potýkali hlavně s vytápěním chatek, ale zase jsme (někteří poprvé v životě) viděli, jak hoří uhlí 
v kamnech. Nebylo to jen o ježdění nahoru a dolů, potrápili jsme i nohy běžkama… Poznali jsme, že se o 
sebe umíme postarat i bez luxusního ubytování…jo ale stojí to námahu a čas… Tak teď rovnýma nohama do 
jarních měsíců. Ať jsou zážitky pro co nejvíc Průzkumníků a Medvíďat.. Těší se vedení….  -ap-

1. Vítek 205
2. Čudlík 194
3. Matěj Kř. 173
4. Ema 161
5. Makša 157
6. Jony 152
7. Julča 148
8. Michal Dr. 138
9. Kity 137
10. Petr 133
11. Krtek 132
12. Honza 117
13. Anet 116
14. Brumla 113
15. Vendy 107
16. Gabča 106*
17. Ríša 98
18. Čekro 97
19. Sandál 95*
20. Bruska 94

21. Růžovka 91
21 Martin 91
22. Matěj Št. 90
23. Tom W. 70
24. Žuzík 66
25. Frida 60
26. Luky 59
27. Míša S. 50**
28. Naty 43*
29. Eliška 37**
30. Jirka 35**
31. Mraček 34
32. Dominik 12*

Bodování družin 
01-02/2015

1. Draci 117
2. Vlci 113
3. Bobři 107

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

Bodování jednotlivců starší - 01-02/2015:

Akce březen - duben2015:

20.-22.3.15 Bolatice
3.-6.4.15 Radcák - vedení, šarže
17.-19.4.15 Chata - ?l
1.5.15 Lagori Cupl
15.-17.5.15 Akce - ?

1. Katka Špačková (Mrkvička) 159 b.
2. Lukáš Halfar  (Lukyno) 156 b.
3 Tereza Hudečková (Kecka) 148 b.
4. Ríša Mojžíš 147 b.
5. Hanka Žatecká 135 b.
6. Dan Baloušek 127 b.
7. Natálie Kovaříková 114 b.
8. Ondra Kratochvíl 112 b.
9. Adam Klimek  88 b.
10. Natálie Štěrbová (Naty) 85 b.
11. Marie Brautigamová 82 b.
12. Robin Buchal 77 b.
13. David Heveri 76 b.
14. Emilie Baloušková (Emili) 74 b.
15. Barča Adámková (Řasa) 70 b.
16. Kája Dubjelová 65 b.
17. Matěj Kvasňák 85 b.
17. Anežka Adámková 85 b.

Bodování jednotlivců Medvíďata -01-02/2015:



Zimní sraz Ostravice - 10. 1. 2015
Vánoce jsou definitivně pryč a s nimi odešly i prázdniny - období polehávání a pojídání cukroví. Takhle to 
prostě nejde do nekonečna, nelze se jen válet a tloustnout - to by jste se za chvíli ani nehli. Je třeba co 
nejdříve zase začít na sobě pracovat a dostat se do formy. A kdy jindy se s tím má začít, když ne na Zimním 
sraze? Letos, pravda, počasí trochu hapruje. Od rána prší, cesty kloužou, louka je podmáčená a zdá se, že 
slalom bude spíš připomínat zápas s bahnem. Se vším jsme si ale dokázali poradit. Trať se přesunula do 
lesa. Byla sice trochu kratší, ale o to zákeřnější. Vůbec všechny soutěže se letos záhadně přesunuly do lesa. 
Zajímavé, vždyť to slunce tak praží...na vrchní 
vrstvy mraků. Naštěstí k poledni pršet přestalo 
a občas vykouklo i to žluté cosi s objemem 4/
3πr3 (VAROVÁNÍ - NÁSLEDUJÍ VĚDECKÁ FAKTA 
- to znamená V slunce  = 1,41×1018 km3...co 
je? Na schůzkách se furt někdo učí, tak chci 
trochu pomoct). Za sebe musím říct, že se mi 
letos líbily snad všechny soutěže, které si oddíly 
pro účastníky připravily. Za všechny jmenuji 
Číšnický běh a samozřejmě, v zájmu reklamy, 
náš Slalom. Co dodat? Na závěrečném nástupu 
nás bylo trochu méně než v uplynulých letech. 
Vybrali jsme ale o to více diplomů za nějaká 
ta umístění a odcházeli jsme s pocitem dobře 
prožité soboty.  -paf-

Uzlařská regata - 17. 1. 2015
Regata 2015 proběhla za poněkud skromné účasti, 
pravda. Ale Musím říct, že jsme se určitě v davu 
neztratili. Hlavně mě těší, že se tohoto měření sil 
nebojí ani mladší členové, bez problémů se na tu lajnu 
postaví a po písknutí/výstřelu/plácnutí/výkřiku (dle 
nálady startovacího programu) se vrhnou na těch šest 
uzl,ů co mají před sebou. Ne, nechci se rozepisovat, 
jak bylo ráno zima, kde kdo zažil nějakou příhodu 
a nechci končit ani tradičním: bylo fajn. Chtěl bych 

hlavně poděkovat účastníkům 
akce - jak malým za odvahu, 
tak velkým za jejich podporu 
jak mladých, tak nás 
stařešinů. Takže vás 14: 
Brumlo, Brusko, Čekro, Krtku, 
Vendy, Julčo, Honzo, Vítku, 

Makšo, Emo, Kity, Jony, Michale a Matěji  - díky že jste se nelekli a že jste se nebáli ukázat ostatním, že i u 
Průzkumníků v Hrabůvce stále ještě pár lidí umí vázat uzly. Je jedno jestli jste vyhráli nebo byli beznadějně 
poslední - protože jste ale sakra dali na frak těm, co nevázali vůbec a zůstali doma na gauči.  -ved-

Svět techniky - 7. 2. 2015
Po dvou soutěžních akcích jsme tentokrát měli 
„oddychovku“ ve světě techniky. Schválně 
dávám slovo oddychovka do uvozovek, jelikož i 
tak to byla docela makačka, jak na hlavu, tak u 
některých exponátů i na fyzičku. Ze začátku jsme 
se šli kouknout na pěkný 3D film o dinosaurech, 
ve kterém nám bylo hezky vysvětleno, jak se 
vlastně vyvinuli ptáci. No a po skončení jsme 
se vydali na expozice. Kvůli velkému zájmu o 
zkoušení všeho, co se vyzkoušet dalo, jsme si 
prohlídku o hodinu prodloužili, a pak se vrátili 
ke klubovně, kde byla možnost zahrát si deskové 

hry. Musím říct, že já ani Pája jsme nečekali, že se sami zabavíte takovým způsobem, že jediné co jste 
od nás potřebovali, bylo vytáhnutí her ze skříně. Myslím, že se to i na takto docela netradičně strávenou 
jednodenku moc vydařilo.  -Pul-

LYŽÁK Řeka - 18.-22. 2. 2015
Jsou tady jarní prázdniny, které jsou každým rokem spojeny s lyžařským táborem. Tentokráte se konal 
v Řece. Sraz byl dopoledne ve středu na nádraží Ostrava Střed, kde se nastoupilo do vlaku s přestupem na 
další vlak a poté autobus. Autobus nás vyhodil blízko místa, kde jsme měli trávit následujících pět dní plných 
sportu a zábavy. První, co nás zaujalo, byla kupa sněhu, která zářila bílou barvou. Až poté jsme zjistili, že 
na místě působení je šest chatek, přičemž jedna byla velká a ostatní malé. Ve zbylých pěti chatkách se 
spalo. Při ubytování se zjistilo, že v chatce jsou zabudována kamna, takže nám zajiskřilo, že asi se musíme 
postarat o teplo. Po ubytování jsme se šli podívat do velké chaty, kde se posvačilo. Po čase jsme se dozvěděli 
o celolyžařské táborové hře, která se jmenovala Ledové království. Tři skupiny byly rozděleny do tří barev. 
První soutěž byla - co nejoriginálněji sjet po sněhu kopec, který byl před chatkami. Někteří opravdu byli 
originální! Po této soutěži to šlo z kopce a opravdu. Moc jsme se nezahřáli a šlo se na večerní lyžování při 
umělém světle. Z místa ubytování se zdálo, že je to blízko, ale kde pak. Cca tři a půl kilometrů to bylo a 
my šli pěšky. Na co pak máme nožičky? Naštěstí propriety ke zdolání sjezdovky jeli autem. Večerní lyžování 
jsme si užili až až. Vrátili jsme se na místo ubytování naprosto hladoví. Byla přichystaná teplá večeře. Pustil 

se film na téma našeho zimního tábora. Poté se šlo do teplých (ti co topili) chatek. Byl tu čtvrtek, posnídalo 
se, nachystala se velká svačina, a také nějaké to ovoce pro vitamíny. Do termosek teplý čaj, ať nám není 
zima při lyžování.  Počasí bylo naprosto luxusní, sluníčko svítilo o sto šest, takže bylo i místy teplo. Někteří se 
opálili. Většinou jsme na sjezdovce strávili něco přes pět hodin s malými přestávkami na svačinu. Čas utíkal 
rychle. V pátek byla další soutěž, a to bylo běžkování. Trasa byla, jen pro některé, hodně náročná. Trasa 
byla kolem našeho oploceného pozemku kolem chatek. Zvítězil ten, kdo neupadl. Takže mám ten dojem, že 
nikdo takový tam nebyl. Ale většinou to přece děláme pro srandu a ne pro vítězství.  Večer jsme se podívali 
na další pohádku, a to na Rebelku. Další den se opakoval. Proč toho nevyužít, když bylo tolik sněhu, ale 
kvalita už nebyla tak dobrá kvůli stálým vysokým teplotám, ale dalo se to. Minulý rok bylo sněhu pramálo a 
moc jsme si lyžování neužili. Sobota večer byla odpočinková. Hrály se stolní hry a vystřihovaly vločky. Prostě 
pohoda. Neděle, už jakožto poslední den je vždycky náročný. Snídaně, ještě nějaká ta soutěž, sbalit se a 
po obídku vyhlášení celolyžařské hry. Značně unavení jsme se doplížili do vlaku směr Český Těšín, kde jsme 
přestoupili do dalšího vlaku. Vlak jel do Vítkovic, kde bylo ukončení. Hrnuli jsme se k rodičům plní zážitků a 
dojmů. Všichni byli zdraví a vcelku. Přejeme si plno takových akcí bez nějakých komplikací.  
PS: také Vás bolely v pondělí nohy?  -agi-


