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Ahojky přátelé, kamarádi.

Sluníčko se nám vyhouplo vysoko na oblohu a parádně hřeje. Kufry se samy otevírají, gumáky přešlapují 
jako by se jim chtělo na malou a baterky v noci svítí a nejdou zhasnout. Je to dobré znamení, že se blíží 
letní tábor. Patnáct dnů v krásné přírodě, v domečku s celtou nad hlavou. A proto připomínám, nezapomeňte 
odevzdat přihlášku a včas zaplatit, aby vám neušlo toto letní dobrodružství. Rodiče, kteří potřebujete fakturu 
za účast dítěte na táboře, kontaktujte prosím Iku na 604377292, nebo posílejte zaměstnavatelem vyplněné 
objednávky Marťanovi.
Sucho pod nohama přimělo některé z vás, že jste začali jezdit na akce v teniskách. Upozorňuji, že takováto 
obuv je velice nevhodná!!! Ranní rosa, tráva po dešti či déšť samotný promočí i koženou botu, zatímco 
z tenisky udělá bazének nacucaný jako houbička. Stále platí, že kožená bota s co nejméně švy a dobře 
namazaná je tou nejlepší volbou do oddílu. Jen místo přezůvek do chaty můžete vozit tenisky či botasky. 
Sandálky taky nejsou ideální, protože dostatečně neochrání vaši nohu při hrách na louce a v lese.
Pozor na některé změny v akcích, např. jednodenka 5.5. manévry a také putovní tábor v zatím neurčeném 
termínu. Kvůli náročnosti jsou tyto akce omezeny věkem nad 12 let. Na putovním táboře si vše poneseme 
na zádech a denně ujdeme cca 15 km dle možností táboření. 
Všechny maminky a tatínky chci pozvat na rodičovskou výpravu „Stavba tábora“, která bude probíhat od 
pátku 22.6. do neděle 24.8. s hlavním programem v sobotu 23.6. V pátek bude hromadný odjezd dětí a vás, 
kteří chcete strávit víkend v přírodě, dále bude odjezd v sobotu ráno pro ty z vás, kteří chtějí pomoct, ale 
nemohou spát venku. Návrat bude v sobotu večer pro ty, kteří pojedou na jeden den a hromadný návrat dětí 
bude v neděli odpoledne. Automobilní z vás mohou kdykoli přijet i odjet dle vlastních možností. Všichni jste 
srdečně zváni a samozřejmě, že kromě té trochy práce co porobíme se krásně opálíme a užijeme si spousty 
legrace. Maminky neváhejte a pojeďte taky. 
A co se událo v minulých  měsících?

Bodování jednotlivců
březen - duben 2012

1. Kari 140 b.
2. Pulec  130 b.
2. Citronka 130 b.
3. Brumla 122 b.
4. Čekro 113 b.
5. Dortík 112 b.
6. Fridolín 108 b.
7. Brusinka 102 b.
7. Kopr 102 b. příspěvky II.pololetí
8. Žuzík 101 b.
9. Bomba 100 b.
10. Torpédo 99 b.
10. Vendy 99 b.
11. Lukáš K. 97 b. příspěvky II.pololetí
12. Martin D. 94 b.
12. Tomáš W. 94 b.

13. Dominik St. 92 b.
14. Julie 91 b.
15. Matěj M. 88 b.příspěvky II.pololetí
16. Honza K. 84 b.
16. Krtek 84 b.
17. Šmudla 81 b.
18. Tomáš Mr. 76 b. příspěvky II.pololetí
19. Kalcit 75 b.
19. Míša S. 75 b.
20. Vojta K. 74 b.
20. Tomáš Pr. 74 b. příspěvky II.pololetí
21. Čičin 73 b.
22. Jana K. 71 b.
23. Vojta F. 68 b. příspěvky II.pololetí
24. Štěpán 50 b.
25. Míša J. 42 b. příspěvky II.pololetí

„Bodování družin 
březen – duben 2012“

1. Vlci 310 b.
2. Bobři 263 b.
3. Draci 227 b.

Akce květen – červen 2012

5.5. Manévry / jen pro starší 12 let
11-13.5. Vršovice u Opavy – Stíny temnoty 2012
25-27.5. Jarní turnaje
1-3.6. Modrý obelisk
15-17.6. Loukovaná – Čermná ve Slezsku
22-24.6. Stavěčka tábora – Čermná ve Slezsku
24-30.6. Maminy a mimina – Čermná ve Slezsku
30.6.-14.7. Letní tábor – Čermná ve Slezsku
????? Putovní tábor
25-26.8. Bourání tábora – Čermná ve Slezsku

párky a vše se připravovalo na velký slet čaroděju a čarodejnic - SABAT. Družiny měly za úkol představit 
ostatním své členy čarodejnické družiny. Nejlépe si vedl Víťa, druhý Vojta a třetí Frída. V neděli se vyráběla 
málá čarodějka, kterou si děti mohly odvést sebou domu. Ti kteří ji na Melečku nechali, tak ji budou mít 
v klubovně. Kdo chtěl, mohl se ještě před ojezdem proběhnout u fotbálku. Po obědě se douklízelo na chatě 
a vyrazilo zpět domů                                                                                                              - MSL - 

Máme druhé pololetí, tak noste platby za členské příspěvky.

Mnoho krásných chvil s oddílem přeje
Vedení TOM Průzkumník



Countrybál TOM Průzkumník - 3. 3. 2012
Přípravy na tuto akci začaly skoro měsíc před samotným datem konání, 
neboť hlavní ORGové chystali nejen Country bál ale i odjezd na Nový 
Zéland. Po dlouhé námaze se ale vše vydařilo na velmi vysoké úrovni. 
Do tance návštěvníků hrála vynikající kapela Kulhavá kobyla. Občerstvení 
bylo dobré, ceny lidové a tancování nezapomenutelné. Pomocí Bumerangu 
děkuji nejen ORGům, ale i všem, kteří se podíleli jak na přípravě, tak na 
výborném průběhu akce. Příští rok si tuto akci určitě nenecháme (a ani vy 
nenechte) ujít.                                                                         - Ma -

Lyžák na Lysé hoře - 11-17. 3. 2012
Už to pomalu začíná být tradice, že se lyžák koná na Lysé. Poprvé jsme se sešli v sobotu, kdy jsme naložili 
batohy a sněhové náčiní na vozík.V neděli už jen posnídat a vyrazit na týdenní lyžařské radovánky. Při 
výstupu z vlaku mi teprve došlo že to nebude taková legrace, jak jsem si myslel. Pocit, že musím vyšlapat 
na nejvyšší horu Beskyd mě doháněl k šílenství. Nasadil jsem si batoh na záda a vyrazilo se. Po několika 
málo kilometrech jsem zvolil své tempíčko šnečka. Byl jsem rád, když mě další kamarádi následovali. Uběhly 
tři hodinky a to už se mi nohy pohybují setrvačností k vrcholu. Popadl jsem posledních pár rezervních sil a 
trousil jsem se před ostatní. Musím si přeci vybrat nejlepší pokoj. Po dlouhém smlouvání nakonec bydlím.
Večer se nám vysvětlila podstata celého lyžáku. Táborová hra se jmenuje „ Rytíři polárních moří.“ Hrály se 
hry jako: hledání sponzorů pro výstavbu lodi, stavba lodi, jízda psích spřežení, bouře na moři, hledání cesty 
v mlze, lov medvěda a mnoho dalších. Také jsme jako jednotlivci plnili úkoly pro dosažení hodnosti „plavčíka“ 
– „kuchaře“ – „kormidelníka“ a nakonec i „kapitána“. 
Byla to opravdu legrace. Když si vzpomenu na 
udržení zápalky v ruce po dobu sedmdesáti sekund 
…… ? pro mnohé z nás nadlidský výkon. Také ale 
mnoho krásných chvil na sjezdovce. Děkujeme také 
mamince a babičce od Dortíka a Vendy neboť takový 
nezapomenutelný jídelníček a hlavně porce jsem už 
dlouho nezažil. Týden na horách se nám ale krátí 
a už jen trochu adrenalinu… Rozzářily se nám očička 
když Tetka vyslovil větu: „Sjedeme na lyžích dolů 
k autobusu.“ Krásný pocit to byl a už se opravdu 
těším až pojedu i za rok.                             - Ma -

Brigáda v klubovně - 25. 3. 2012
Jelikož vedení slíbilo, že po brigádě bude kino v klubovně, tak se sešlo hodně lidí (aspoň ten úklid šel 
rychleji). Jarní úklid kolem klubovny byl prvořadý: tolik smetí co se odkrylo poté, co sníh roztál, bylo nutné 
zlikvidovat a  taky byla na zemi hromada listí, která musela zmizet. Keře bylo potřeba zkrátit a zkulturnit 
okolí klubovny. 
Holky se pustily do umývání oken, kluci pomáhali Marťanovi s přesouváním věcí z horního skladu do dolního, 
takže v horním skladu už zůstaly jen málo používané věci. Musel se tam také zpřístupnit celý prostor, aby za 
Ikou mohli chodit lidi z KČT a nemuseli procházet přes kuchyňky a Radamok. Přijdou rovnou za Ikou. 
Někdo se pustil do umývání nádobí, utírání prachu a kdo ví do čeho ještě. Také někteří dělali družinové 
nástěnky a kontrolovali nafasovaný družinový materiál. Na tom se ukázalo, že šarže oddílu nemají přehled, 
kdo jaké věci měl na výpravě naposled. Tam chybí sekera, tam lano a také pila. Chtělo by to větší důkladnost. 

Je pravda, že to nejsou naše věci, ale když je mám 
nafasované, měl bych se o ně starat s úctou a chovat 
se k nim jako by moje byly. Pokud tu věc zničím 
anebo ztratím, měl bych ji buď opravit, nebo sehnat 
(koupit) novou. V krajní nouzi můžu dát vedoucímu 
peníze v hodnotě, která je za tu věc požadována.
Co se stihlo to se stihlo. Zbýval nám nějaký ten čas, 
tak se zahrálo pár míčových her, třeba vybíjená, 
kopaná a volejbal. Jsem rád, že se nás sešla hojnost 
a stihlo se toho tolik. Děkuji všem, co se této akce 
zúčastnili. Také těm, kteří nějak pomohli. Jen pro 
informaci, kino nebylo ?.                               - Ag -

Rádcák v Kopřivnici 5-9. 4. 2012
Přišla doba, kdy je třeba zase naše kmety, šamany 
a stopaře poučit o správném chodu našeho oddílu. 
Ano mluvím o rádcáku, který začal už netradičně 
tím, že naší již zmiňovaní obdrželi od Marťana e-mail 
s pokynama na přicházející událost, ale aby to neměli 
lehké, tyto pokyny byly zašifrovány. A tak se jen 
zdatní mohli dostavit na rádcák. Přišel první den 
a sešli jsme se v klubovně. Obdrželi jsme obálku 
s indíciemi a značnou částkou peněz a přitom jsme 
byli rozděleni do 2 skupin. Úkol byl následující: 
dostat se na místo určení. Ale přitom jsme se museli 
zastavovat na určitých místech pro další indície. 
Vyčerpáni z nepovedeného počasí, ale s humorem jsme se dostavili do budovy zvané Hájenka. Ano to bylo 
místo, kde jsme následující 4dny pobývali. Další den začal učením, zní to jako škola, ale život je učení. Sem 
tam byly pauzy v podobě oběda nebo přestávky na záchod. K večeru jsme se dostali k 1. pomoci a naši 
figuranti zvládali situace podle svých možností dokonale. Přišel den 3. a čím jsme začali? Správně, učením. 
Ale abychom nevypadali jako tyrani, přijela Ještěrka s Martinem a zahrála se fajná běhačka a také logická 
hra. Ve dnu 4. nás už nepřekvapovalo že venku sněží, tak jsme opět zůstali v chalupě a jen tak lelkovali do 
chvíle než k nám přijeli Tetka s Mihou a jejich úžasným programem Facepaitingu. Rozdělení do 3 skupin jsme 
si navzájem pomalovávali tváře různými ornamenty. Výsledky byly tak ohromující, že se dokonce někteří 
rozhodli hodit se do černé. A nadešel poslední den a to byl den šmigrustu, kde se některé z dívek bránily 
o sto šest jen aby náhodou nedostaly smetákem. Hoši dostali i přesto sladkou odměnu v podobě čokolády 
a přišlo na řadě balení a uklízení chalupy. Počasí se nám tento den vyjasnilo i oteplilo a tak se šlo pěkně 
domů. Vraceli jsme se plní vědomostí a zajímavých zkušeností a hlavně dobře pobavení s plnými doušky 
zážitku.                                                                                                                                   - Aď -

Kino v klubovně 13. 4. 2012
Byl tady volný pátek, a tak jsme se vydali do naší klubovny. Už 
u dveří jsme se pozdravili s oddílem K2 a společně se vydali dovnitř. 
Usedli jsme na židle a čekali, co nám teda pustí. Začali jsme Kocourem 
v botách. Již při první polovině filmu padlo mnoho balíčku chipsů či 
popcornu. S posledními zbytky jídla jsme dokoukali Kocoura a uvolnili 
sedačky starším. Ti zhlédli Sherlocka Holmese. Bylo to velice napínavé, 
ale zdlouhavé, a tak nedočkavé maminky telefonovaly a sháněly se 
po nás. I přes tahle všechna vyrušení jsme se naštěstí neztratili v ději 
a s dobrým pocitem, že víme jak to nakonec dopadlo jsme se odebrali 
domů…                                                                                 - Se -

Meleček - 27.-29. 4. 2012
Pálení čarodějnic patřívalo a dodnes patří k velmi populárním 
lidovým zvykům. Ona magická filipojakubská noc (z 30.dubna 
na 1.května) patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly 
větší mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, 
kdy měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt  různě 
poschovávané, zakopané a před lidmi ukryté poklady. Aby se 
hledač pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel prý mít 
při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů. 
Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, 
letících na sabat. Proto se této noci také říká „noc čarodějnic“.
V tomto duchu jsme prožili nádherný víkend plný her soutěží 
a zábavy. V sobotu si družiny museli vyrobit jednu čarodejnici, 
velikosti dospělého člověka (hodnotil se nápad a zjev)Všechny 
družiny získali stejný počet bodů. To znamenalo, že se všem 
čarodejnice povedli. Následovaly čarodejnické štafety s Ještěrkou. 
Odpoledne se zahrála velká bojovka na způsob potravinového 
řetězce. (čaroděj, šaman, učeň, kocour, havran) Večer se opekly 


