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Ahoj kamarádi!
Tak je to tu zas, další dva měsíce jsou za námi a už jen jedno bodovací období před námi. Co to znamená? 
Blíží se první akce pod stanem a já jen doufám, že zima už nadobro předá žezlo krásnému jaru a my jsme 
si ty nadcházející společné víkendy mohli co nejvíce užít. Abych ale nepředbíhal, připomeňme si uplynulé 
týdny. Do oddílu se vrací Marťan, který přebírá jeho vedení a za nás všechny mu přeju hodně zdaru 
v nelehkém úkolu. Po oddílové brigádě se to v klubovně opět blýská, děkuji tedy všem, kteří se na tom 
podíleli a znovu gratuluji všem účastníkům Harryho Moučky k výhře putovních houslí! To ale samozřejmě 
není vše, tak vám přeju krásné počtení a vzhůru do zdárného konce!

Za vedení TOM Průzkumník
Pulec

1. Julča 352
2. Krtek 306
3. Klikař 281
4. Luky 228
5. Jáchym 225
6. Víťa 200
7. Jony 192
7. Čudlík 192
8. Karel 169
9. Ema 157
10. Vendula 156
11. Robin 144
12. Zuki 122
13. Makša 111
14. Anet 107
14. Bohouš 107
15. Martin 96
16. Růžovka 94

17. Vendy 93
18. Hanka 87
19. Kity 80
20. Míša 77
21. Korny 69
22. Vašnosta 57
23. Naty 48
23. Kecka 48
24. Ondra 37
25. Mráček 28
26. Laura 25

Bodování družin 
03-04/2017
1. Bobři 132
2. Draci 120
3. Vlci 113

Bodování jednotlivců starší - 03-04/2017:

Akce květen - červen 2017:
5.-7.5.17 Kopřivnice
20.5.17 Jednodenka - turnaje
2.-3.6.17 Čeladná - šarže
4.6.17 Lagori cup
9.-11.6.17 Modrý OBELISK
16.-18.6.17 Loukovaná
23.-25.6.17 Stavěčka LT

1. Filip Halfar 174b.
2. Kristián Famkovič 170b.
3. Vít Hájek 160b.
4. Michal Břustka 155b.
4. Eliška Hojecká 155b.
6. Marie Slavíková 140b.
7. Vladimír Hojecký 119b.
8. Viktorka Bílá 115b.

Bodování jednotlivců Medvíďata - 03-04/2017:

jsme se vydali na chatu Ochozy. Po krátkém zápasení s mapou jsme došli a rychle se zabydleli. Po krátkém 
sběru dřeva jsme si snědli večeři a šli vychutnat zasloužený spánek.
Ráno nás z postele dostaly teplé jarní paprsky sluníčka… jo, takhle to přesně nebylo. Obtížně jsme se 
vyhrabali z postelí a po snídani se vydali na zajímavou toulku po lese, kde nám Čekro ukazoval rostliny. 
Po této malinké procházce, jsme porovnali síly v liščích ocáscích a vydali se zachraňovat životy. Čekaly nás 
tři situace, na kterých jsme museli projevit znalosti první pomoci. Dále byla naplánovaná příprava oběda, 
měly to být brambory se slaninou v ohni, ale nakonec z toho vylezla bramborová kaše, smažená na pekáči. 
Navíc příprava tohoto pokrmu trvala o 3 hodiny déle, než měla, a tak mezitím nastal plán číslo dva a to 
matematická bojovka v lese. Po hře a výborném obědě, který ukuchtili Julča s Martinem, nastal opožděný 
odpolední klid, při kterém jsme si povídali o zdravovědě a o přežití v přírodě. No a pak už byl večer. Dali jsme 

si partičku Bangu a šli spát.
Třetího dne ráno jsme si pochutnali na 
Jáchymových výborných palačinkách a 
pustili jsme se do díla. Dílo spočívalo 
v dlouhých diskuzích, přednáškách 
a debatování o chodu oddílů a jeho 
budoucnosti. I na nějaké ty hry se čas 
našel ale vyvrcholením všech soutěží 
byl orienťák s GPSkama. Ovšem i když 
jsme tentokrát udělali oběd v rozumnou 
dobu, a dokonce i to co jsme měli 
v plánu vyšlo časově tak, jak mělo; 
partičku bangu jsme odložili stranou 
a po poslední značně vyčerpávající 
diskuzi, kde v průběhy odpadli dva z 
nás, jsme se s velkou dávkou vyčerpání 
doplazili do spacáků.
 V neděli ráno nás vzbudil Pája s tím, že 

je potřeba udělat spoustu věcí ,a že nemáme moc času. Julča okamžitě vstala a šla nám ochotně udělat 
snídani, zbytek se ještě další půl hodinu válel v posteli. Když však přišel Pája po druhé, tak se tedy i všichni 
ostatní odhodlali vstát a postupně si rozdali práce, které bylo nutno do odjezdu udělat. Chatu jsme nakonec 
stihli uklidit a bez problému odevzdat správci. Pak už nás čekala jen cesta na nádraží a jízda vlakem s jedním 
přestupem, při které jsme se posilnili velikonočním beránkem od Kuldanových. Po příjezdu do Ostravy jsme 
se všichni rozloučili a co nejrychleji šli domů pod sprchu.



Brigáda v klubovně - 5.3.2017
Po letošní tuhé zimě k nám konečně dorazilo jaro a společně 
s ním také již dlouho slibovaná brigáda v klubovně. 
Přestože se nás sešlo pouze okolo 12 pracantů, dokázali 
jsme společnými silami uklidit téměř celou klubovnu. 
Úkolů bylo mnoho. Mezi ty časově náročnější patřila např. 
kontrola všech stanů, umytí všech oken, nebo vydrhnutí 
celé kuchyňky včetně mikrovlnky a trouby. Na druhou 
stranu, našli se i práce pro menší, jako utírání prachu 
z nástěnek, skříněk, parapetů či z radiátorů. Atmosféra 
celé akce byla o to příjemnější, že nám venku krásně svítilo 
sluníčko. Na závěr bych chtěl za vedení oddílu poděkovat 
všem zúčastněným, kteří se práce nebáli a přiložili ruku 
k dílu -če- 

Pevnost Vrchy - 17.-19.3.2017
Pro všechny, kdo mají rádi nepředvídatelné 
počasí, byla tato výprava jako stvořená. 
Déšť, sníh, slunce, teplo i zima…na co si 
jen vzpomeneme. Výzvě v podobě tohoto 
počasí, se rozhodlo z řad členů postavit 7 
statečných. Nebudu to nijak protahovat, 
cesta vlakem bez problémů. Cesta pěšky 
ubíhala trochu pomalu, občasný déšť ji moc 
neurychlil a nepomohlo tomu ani setmění, na 
cestování po tmě jsme ale zvyklí. V zimním 
období (a hlavně v zimním čase) docházíme 
do cíle výhradně za tmy. Prostorná chata byla 
přesně tam, kde jsme si ji pamatovali. Nebyl 
tedy problém najít i dveře a vpadnout do ní 
jak velká voda. Zatopilo se, pojedla večeře 
a pak se šlo už spát, ráno je taky den. A 
byl: venku napadalo něco mokrého sněhu a 
tak jsme měli program výhradně v chatě a 

hlavně v její půdní tělocvičně. Opičí dráha, hledaná poslepu, fotbálek…určitě jsme se nenudili. V podvečer 
nějaká ta bojovka venku ať nejsme pořád jen zalezlí a jak byla ta pořádná tma, zahrála se i pořádná porce 
schovávané. Neděle nabídla opět blbnutí na půdě a procvičili/naučili jsme se nějaké ty šifry. Snad si je 
budeme pamatovat, v budoucnu se určitě zase objeví. Díky všem za účast. -paf-

Klimkovice - 19.3.2017
Medvíďata měli v sobotu 19.3.17 
jednodenní akci.  Jeli jsme do 
Klimkovic k Sanatoriu. Prošli jsme si 
místní naučnou stezku se spoustou 
zajímavosti z přírody. Dozvěděli jsme 
se, že i banánová slupka se rozkládá 
v přírodě až tři měsíce. Po celé délce 
cesty cca 2km, byly hrací prvky. 
Někde děti musely ručkovat, jindy 
se strefovali míčkem do otvoru mezi 
překážkami. Na dětském dřevěném 
hradě se zahrála malá bojovka 
s pexesem. Sluníčko nám svítilo, 
bylo příjemně teplo a my jsme si 
naší výpravu za dobrodružstvím 
prodloužili o celou hodinu. Tak zase 
příště Medvíďata ahojky J.  -ješ-

Festival Harryho Moučky - 25.3.2017
Jako v minulých letech i letos jsme se přihlásili jako soutěžící na hudebně-dramatický festival Harryho 
Moučky, který je každoročně pořádán oddílem BVÚ.
Počet Průzkumníků, kteří by byli ochotni si udělat ze sebe na podiu legraci, nebyl závratný, přesto jsme 
9 účinkujících dohromady dali.  Ani přes tak malý počet se nám nepodařilo uspořádat dostatek zkoušek, 
takže vpředvečer dne D jsme dávali 
dohromady scénku a dolazovali 
písničku. No, co budu povídat – byl 
to docela adrenalin, neboť jsem si 
představovala, že vše budeme 
dokonale ovládat již měsíc předem.
S malým očekáváním nicméně 
vyřehtaní (neboť jsme stěhovali 
půl klubovny a přes samé rekvizity 
a barely jsme se tak,tak vecpali do 
aut) jsme dorazili na místo určení 
a celý festival odstartovali písničkou 
Popelka. Naše housle, kytary, bicí, 
klávesy a tamburína – a zcela jistě 
zpěv – vyrazili přítomným dech. 
Naše scénka, proložená známými 
melodiemi od Rockyho, přes Pata a 
Mata či Kobru 11 až k vrcholnému 
okamžiku, kdy Pulec alias Jack Sparrow bravurně zdemoloval nově postavený rodinný dům, houpajíc se na 
medvídkovém balónu, byla také hodnocena kladně. 
Přesto pro malá očekávání bylo milým a žaludek šimrajícím překvapením vyhlášení, kdy si oddíl Průzkumník 
– jakožto vítěz 19. ročníku Harry Moučky – odvezl první cenu, tedy putovní housle!!! Emoce byly silné a 
trvaly několik dní. Ráda bych všem zúčastněným touto cestou poděkovala, neboť se všichni ukázali jako 
hudební a dramatičtí profesionálové a už teď se těším na spolupráci při nacvičování na 20. ročník, kam 
pojedeme obhajovat 1.místo. -peta-

Jasení - 7-9.4.2017
Na jednu z prvních jarních akcí jsme zavítali na nádherné místo v těšínských Beskydech - na chatu Jasení. 
Vlakem jsme dorazili do Bocanovic a pěšky to bylo zhruba 2km. Dokonce nejmladší účastnice zájezdu 
Mařenka Slavíková a Kačka Halfarová cestu v pohodě zvládly. Výhled počasí na tento víkend nám moc 

nepřál, ale skutečnost byla zcela jiná. Od 
soboty nám téměř nepršelo a my jsme 
mohli trávit volný čas převážně venku na 
nedalekém remízku u lesa. Zahráli jsme si 
Lagori, na schovávanou, vynášení šátků 
z kruhu, na patnáct, a jako zlatý hřeb 
byla velká bojová hra s puckami. O naše 
plná bříška se starala Dorka s Martinem 
a musím říct, že to opravdu stálo za to. 
Ráno domácí buchta, na oběd lazáně a 
také kuře na paprice no prostě mňamka :
-). Akce se velmi povedla a zo to patří dík 
Vám všem, kteří si udělali čas a neseděli 
doma. - martin-

Radcák (šarže) - 13-16.4.2017
Tak jako každý rok, v době Velikonoc se pořádá Radcák, akce pro šarže, která má za úkol rozšířit obzory 
vedení družin v oddílových činnostech a znalostech. Sraz byl v klubovně, tam jsem nicméně moc dlouho 
nepobyli a hned jsem se přesunuli na Laser Game do Mariánských Hor. Nafasovali jsme vesty, zbraně, 
rozdělili jsme se do dvou týmů a začal boj. Někteří běhali sem a tam a stříleli hlava-nehlava, jiní zase zvolili 
taktiku nenápadného odstřelovače, což jim ve finálním výsledku vyneslo nejvíce bodů. Hned po dohrání 
jsme sedli na autobus a dalšími několika přestupy se dostali až na zastávku Bystřice pod Hostýnem, odkud 


