
 
 
 

Ahoj kamarádi, rodiče… 

 

Dva měsíce jsou za námi a musím říct, že byly dost rušné. Začalo to v září, kdy se po velmi 

úspěšném náboru náš oddíl rozrostl o spoustu nových tváří. Vznikly tak čtyři družiny zhruba 

po deseti pod vedením Pepína, Škváry, Jojíka a Boříka. Družiny mezi sebou na schůzkách či 

výpravách soutěží a hrají různé hry. Vznikla nám také družinka menších, kterou vede 

Ještěrka. I když je druhý měsíc u konce, stále nemáme vybrané všechny příspěvky, a proto 

bych vás chtěl poprosit o urychlení platby (musí se zaplatit pronájem klubovny). Po dlouhé 

době se nám konečně podařilo, aby jezdilo na naše akce hodně dědí. Já jenom doufám, že nám 

to vydrží a takové počty zůstanou. A teď k jednotlivým výpravám. 

 

První akce byla pod stany do Jakartovic. Jakmile jsem řekl, že pojedeme na výpravu na nové 

místo, kde to vypadá jak v pohádce, hned jsem věděl že pojedou všichni. Celý víkend svítilo 

sluníčko, takže jsme mohli dělat co se nám zachtělo. Koupali jsme se v lomu, hráli spoustu 

bojovek a hlavně jsme si nasbírali spoustů hřibů domů. Jídlo bylo opravdu skvělé. Vařili jsme 

si například čínu nebo tuňáka s těstovinami. Ani chvíli jsme se nenudili. Večer nám Martin 

hrán na kytaru a my jsme při tom zpívali. 

 

Druhá akce byla malování v klubovně. 

Náš oddíl se zúčastnil soutěže pořádané 

skautským oddílem. Jednalo se o soutěž 

v malování. Setkali jsme se v klubovně, kde 

jsme nejdříve malovali temperkama a poté 

jsme batikovali. Jakmile bylo trochu volna, 

tak jsme si zahráli hry před klubovnou. 

Výtvory byly velice hezké a hlavně se 

vydařilo batikování. Podle mých zdrojů se 

moc výkresů nedostalo do dalšího kola 

soutěže ale batika ano. Výstava výtvorů 

proběhne ve čtvrtek 9.11.2006 v Kině Luna 

od 17:00 hod.  

 

 

 

Další akcí, kterou se náš oddíl zúčastňuje pravidelně 

každým rokem je sraz ABC. Jedná se o soutěž různých 

oddílů v šestiboji o putovní štít.tento sraz pořádá přes 

padesát let oddíl BVU.  Náš oddíl vytvořil dvě skupiny po 

sedmi(holky, kluci), které se pokusili štít vyhrát. Vedoucí 

těchto skupin byli Pepíno a Škvára. Soutěžení jim šlo velmi 

dobře, ale štít nezískali, což nám nevadilo.  Měli jsme zde 

vlastní soutěž ve volejbale, které jsme se taktéž zúčastnili. 

Skončili jsme druzí.  Dále jsme získali druhé místo za 

kroniku a Jupík se umístila v soutěži o nejlepší uzlík. Taky 

jsem jí k tomu musel dotáhnout.  

 



 

 

Čtvrtou výpravou byla Lokomotiva. Naše    

Asociace TOM slaví letos patnáct let od svého 

založení. Vypravila proto pro nás z Ostravy 

parní lokomotivu s historickými vozy do 

Valašského Meziříčí, kde měli pro nás 

připravený program oddíl Zlaté Šípy. Bylo zde 

patnáct her, kterých jsme se povětšinu zúčastnili. 

Hry měli spád a byli dobře promyšlené. Hrála 

nám při tom country kapela Kulhavá kobyla. 

V občerstvení nebyl nikdo jiný než Ika s Vraťou a 

Apíkem. Cestu jsme si plně vychutnávali, neboť 

jízda parní lokomotivou je opravdu zážitek.   

 

 

Výprava, na kterou se všichni těšili se nazývá rodičovská. Druhý ročník této akce se podařil 

opět úspěšně. Bylo špatné počasí a mrholilo ale 

to neodradilo rodiče přijít. Rozdělili jsme se na 

čtyři družstva, přiřadili rodiče a mohlo se 

soutěžit v takovém malém pětiboji. Byly tu hry 

jako například: na patnáct, hraničky, hutututu, 

šátkovaná a samozřejmě nesměla chybět 

bojovka. Protože byla zima, nedávali jsme moc 

volna, abychom nezmrzli. Po skončení 

soutěží(vyhrálo družstvo Pepína) se na místě 

opekli párky, prohlídli kroniky a pomaličku se 

vyrazilo do tepla domů. Děkuji všem rodičům, 

kteří přišli a doufám, že se budou i nadále 

zúčastnit takových akcí. 

 

 

Náš oddíl se zúčastnil soutěže zvaná 

jedenadvacítka. Jednalo se o celostátní soutěž 

mezi oddíly. Protože jsme postoupili, tak jsem 

poskládal skvělý tým skládající se z vedoucích 

družin – Škvára, Pepíno, Bořík, Jojík, 

Bandaska a jeli jsme soutěžit s ostatními 

oddíly na Polanu. Bylo zde 21 soutěží – vaření, 

zdravověda, rostlinky, azimut apod. Byli jsme 

ve všem více než skvělí a většinu jsme vyhráli. 

Je zajímavé, že jsme vyhrávali disciplíny, které 

nemohla porota ovlivnit. Jakmile porota mohla 

ovlivnit výsledky, dostali jsme poslední místa. 

To proto jsme skončili na 2. místě. Protože jsme byli ve všem dobří, ale někomu se to nelíbilo. 

Protože jsme měli nejlepší tým, který bojoval čestně a spravedlivě. Vyhráli jsme pro oddíl    

15 000 Kč, které mohou být použity pouze na zájezd(použijeme je nejspíš na Chorvatsko). Tím 

chci poděkovat za celý oddíl mému týmu za druhé místo, když my víme že jsme první… 

 

 



A konečně jsme se dostali k poslední akci, 

která proběhla tento víkend. Byl to malý 

puťáček do Dědova do Adršpašských skal. 

Vyrazilo se ve čtvrtek od klubovny autobusem 

a první zastávka byla v Liberci v Aquaparku. 

Dostali jsme kartičku, která nám umožnila 

vstup do Lunaparku, muzea hraček, 

Aquaparku a vše jsme zakončili švédskými 

stoly v restauraci. V pátek jsme si obešli 

Teplické skály, projeli se na loďce ve skalním 

jezírku a poté jsme došli do Adršpašských 

skal. V sobotu jsme si obešli Broumovské 

mezihoří. Večer jsme uspořádali po několika 

letech stezku odvahy na starý hřbitov. Musím uznat, že menší byli mnohem odvážnější než ti 

starší…V neděli jsme se pobalili, uklidili chatu a jeli domů. 

 

Nyní jak dopadlo vyhodnocení bodování za období září-říjen? 
 

1.Lulu 503b.  16.Eliška  220b. 

2.Adoš 416b.  17.Karolína  180b. 

3.Jupík 366b.  18.Jirka  165b. 

4.Jojík 353b.  19.Ségra  160b. 

5.Škvára 324b.  20.Ondra  155b 

6.Radka 310b.  21.Katka D.  147b. 

7.Aďa 309b.  22.Petr   146b. 

8.Verča M. 292b.  23.Jana Ch.  135b. 

9.Žužu 289b.  24.Sunny  128b. 

10.Bořík 270b.  25.Michal  105b 

11.Pepíno 251b.  26.Ďuk  101b. 

12.Zuzka V. 159b.  27.Katka  80b. 

13.Kobzy 250b.  28.Mikeš  62b. 

13.Barča 250b.  29.Terka  49b. 

13.Klára 250b.  30.Lenka  39b. 

14.Láďa 245b.  31.Jana B.  23b. 

15.Vít 236b.  32.Lucie W.  17b. 

16.Veronika 220b.  33.Jana S.  12b. 

16.Maskáč 220b.  33.Lucka Š.   12b. 

    33.Daniela  12b. 

 

Družiny: 
1.Delfíni 2453b. 

2.Tygři 2267b. 

3.Kamzíci 1584b. 

4.Vlci 1147b. 

 

Plánované akce listopad-prosinec 
11.11. Drakiáda 

25.11. Tělocvična 

8.-10.12. Chata (Meleček) 

16.12. Vánoční 


