
1. Kačaba 227 b.
2. Daneček 221 b.
3. Mája 216 b.
4. Víťa 210 b.
5. Alenka 201 b.
6. Viki 186 b.
7. Vaneska 137 b. 
8. Barča 121 b.
9. Viktorek 117 b.
10. Kristián 114 b.
11. Lea 103 b.

B u m e r a n g
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Ahojky kamarádi,
první dva měsíce školního a hlavně oddílového roku jsou za námi. Máme za sebou šest úspěšných akcí 
plných zážitků. Příští dva měsíce na nás čekají čtyři akce jako například jednodenní drakiáda pod vedením 
Čekra. Nebo expedice na Polanu pod vedením Brusinky. Vyvrcholením roku 2017 jsou Vánoce na Kaménce. 
Nesmíme ale zapomenout na rodiče. Pro ty máme naplánovaný výšlap. A pro Vás, nováčky ještě jednou: 
„Vítejte kamarádi, jsme rádi, že jste se rozhodli trávit své volné chvíle s námi v oddíle Průzkumník. Věřte, 
že oddíl není jen odpolední kroužek, ale je to životní styl, který, budete-li chtít, vyplní váš volný čas až do 
dospělosti. Naučíte se různé dovednosti a získáte kamarády na celý život. Kdybyste měli jakýkoli dotaz, 
neváhejte a ptejte se buď kmetů, nebo vedoucích oddílu, rádi vám na ně odpovíme. Vážení rodiče, sledujte 
prosím webové stránky oddílu. Všechny aktuality najdete právě tam. -Marťan-

Meleček - 8.-10. 9. 2017
Po dlouhé odmlce se jelo směr Žimrovice, kde je poblíž chata jménem Meleček. Sraz byl na vlakovém nádraží 
Svinov, odtud se jelo do Opavy, kde se přestoupilo na autobus, který nás vysadil v Domoradovicích. Chata 
je kousíček odtud ani ne 20 minut pěšky a k tomu bez bagáže. Do chaty se přišlo za světla. Chvilinku se 
čekalo na batohy, které byly ve vozíku.  Po čase, kdy se ubytovalo a povečeřelo, se zahrálo pár her v chatě. 
Hry jako elektřina s poznáváním zvířat, talár, mrkaná. Čas se chýlil k večerce. Byla tu sobota. V sobotu 
dopoledne se zahrálo pár míčových her (bylo nás poskrovnu: sedm plus dva opozdilci). Agent chystal dřevo 
na večer na oheň. Po dobrém obědě, který vařila Peťule s Kubíkem (byly vynikající těstoviny se sekanou), 
následoval odpolední klid. Posléze přijeli opozdilci vedení. Dozvěděli jsme se, že se jde na procházku. Proč 
toho nevyužít, když počasí přálo. Procházka měla svůj cíl, a to navštívit letní táborovou základnu od našich 
kamarádů oddílu TOM Vatra. Základna byla přímo v Žabím údolí. Vedení chtělo zjistit, jak jejich tábořiště 
vypadá a zda-li se tam dá normálně stanovat, ale ono ejhle - zjistilo se, že jenom má výjimku tábor, škoda, 
místo bylo pěkné. Cestou zpět se navštívilo poutní místo Maria Talhof. Zde bylo odpočívadlo. To už jsme 
měli v nohách takové 4km. Do chaty se přišlo za šera. Nezbývalo než zapálit oheň, při němž se opékaly 
klobásky. U ohně se zpívalo a klábosilo. Je tu neděle. Dopoledne se stihlo jen pár her, před obědem se balilo 
a po oběde se dávala do pucu chata. Na autobus se tentokráte šlo do jiné vesnice a to do Benkovic. Poté 
do Opavy a směr Vítkovice. -Agent-

1. Ríša (n.) 506 b.
2. Julča 498 b.
3. Luky H. 469 b.
4. Jáchym 463 b.
5. Klikař 414 b.
6. Filip H. (n.) 354 b.
6. Bohouš 354 b.
8. Makša 335 b.
9. Čudlík 331 b.
10. Ema 327 b.
11. Martin D. 319 b.
12. Kristýna (n.) 318 b.
13. Adam (n.) 292 b.
14. Naty 235 b.
15. Robin (n.) 219 b.
16. Jony 215 b.
17. Vašnosta 202 b.
18. Zuki 200 b.

19. Míša S. 184 b.
20. Korny 180 b.
21. Víťa Z. 171 b.
22. Wendy 161 b.
23. Krtek 157 b.
24. Nikola P. 155 b.
25. Hanka 128 b.
První černý puntík 
májí:
26. Tom M. 48 b.
27. Ondra 32 b.
28. Laura 14 b.
29. Karel 8 b.
Bodování družin 
09-10/2017
1. Vlci 2415 b.
2. Bobři 2159 b.
3. Draci 2137 b.

Bodování jednotlivců starší - 09-10/2017:

Akce listopad - prosinec 2017:

Bodování jednotlivců Medvíďata - 09-10/17:

Ráno jsme se nasnídali a po poklidném nachystání jsme vyrazili do jeskyně s názvem Balcarka. Jeskyně 
byla krásná. To, že není tak známá jako Punkevní jeskyně, jí rozhodně neubírá na kráse, naopak! Po 
zajímavé prohlídce a dokonce shlédnutí naučného filmu přímo v jeskyni jsme opět vzali obchod se suvenýry 
a obchůdek se sladkostmi útokem. Počasí se nám ukázalo ve všech svých obměnách – vítr, kroupy, sluníčko 
i neuvěřitelně hustý déšť, který jsme naštěstí přečkali pod střechou. Oděni do pláštěnek jsme se vydali na 
zpáteční cestu do nedalekých Vilémovic, abychom den završili večeří, sušením mokrých věcí, nějakou hrou 
v tělocvičně a filmem.
Třetího dne jsme se opět pěšky vydali prozkoumat známou propast Macochu. Prošli jsme horní i dolní můstek 
a dokonce se dostali na přístupné dno Macochy při prohlídce Punkevních jeskyní. Zde jsme také nasedli 
na lodičky a proplouvali jeskyněmi. Zpět jsme se vydali přes Skalní mlýn, po zelené turistické značce. Pod 
čertovým mostem jsme posvačili a již po tmě se vydali na dobrodružnou cestu za svitu čelovek zpátky. 
Poslední den našeho podzimního tábora jsme sbalili vše do batohů a nachystali se na odjezd domů, 
avšak dle rčení „do třetice všeho dobrého“, jsme jeli prozkoumat poslední známé jeskyně zdejšího kraje. 
Vydali jsme se autobusem do Sloupu, avšak vytoužených Sloupsko-šošůvských jeskyní jsme se nedočkali. 
Důsledkem vichřice vypadl v celém kraji proud. Ačkoli by to bylo jistě dobrodružné, do jeskyně nás nepustili, 
a tak jsme byli nuceni se vrátit zpět. V tělocvičně jsme si čekání na autobus, který se za námi neohroženě 
dral vichřicí, krátili hrami s míčem. S Vilémovicemi jsme se pak rozloučili a všichni znaveni se uvelebili na 
sedadlech autobusu, kde jsme dřímali až do rodné Ostravy. -Peťa-

19. 11. 17 Drakiáda
1.-3. 12. 17 Expedice na Polanu
15.-17. 12. 17 Vánoční Kaménka
23. 12. 17 Výšlap i s rodiči



Čeladná starší - 16.-17. 9. 2017
Tato akce byla určena jen pro vedení a šarže oddílu. Taky to v sobotu na Vítkovickém nádraží tak vypadalo 
na rodinný výlet. Z řad šarží to byla Julie s Makšou a Krtek s Martinem. Akce byla pojata, že se jelo 
odpočinout a máknout nebo spíše pomoct s postelemi, které se snesly z vrchu ven pod střechu. Postele 
se totiž připravily na odvoz na přestříkání a lakování. Dva týdny po té se dělala celá nová podlaha. Oddíl 
dává tzv. Dvojku do své parády. Jinak počasí stálo za starou belu, pořád pršelo. Na večer se trochu počasí 
umoudřilo, tak jsme šli do lesa. V lese se hledali mloci (jsou chráněni, nebrat do ruky jen koukat očima 
- mají i jedovaté žlázy) nebo hřiby, ty nebyly. Doprovod nám dělal místní kocour. Večer bylo opékání buřtů. 
V neděli se toho moc neudálo. Byl pozdější budíček. Na oběd, který byl i v sobotu byl bramborový salát 
s řízky. Snad příště, kde bude třeba přidat ruku k dílu nebo si jen odpočinout bez dětí, se sejdou šarže 
v plném počtu. Jinak budeme nuceni tyto akce zrušit. Na druhou stranu jste to byli vy, kdo chtěl extra akce 
pro starší.  Děkuji zúčastněným. -Agent-

Bazén a kino v klubovně - 23.-24. 9. 2017
Sešli jsme se v sobotu ráno a vyrazili směr bazén. Tentokrát 
jsme jeli netradičně až do Brušperku. Rychle jsme se převlíkli 
a šup do bazénu. Všichni jsme si to užívali. Někteří z nás dali 
přednost tobogánu, další zase jen tak plaveckému bazénu. 
Zablbli jsme si i ve vířivém kruhu, kde proud jde jedním 
směrem a hráli jsme hoňku, do které se zapojili snad všichni. 
Po té, co nám čas vypršel, jsme se rychle sbalili a někteří 
si stihli koupit párek v rohlíku. Počasí nám moc nepřálo a 
při cestě na autobus někteří zmokli. Když jsme dorazili do 
klubovny, nachystali jsme si židle na promítání a filmový 
večer mohl začít. Když už jsme z toho byli všichni unavení, 
rozhodli jsme se jít spát. V neděli jsme se nasnídali, poklidili 
po sobě klubovnu a vyrazili domů. -Brumla-

Sraz Bítovský Mlýn - 7. 10. 2017
Podzimní sraz oddílů si tradičně s počasím hlavu neláme. Zima, déšť, plískanice…nic není překážkou pro 
správné oddíly a jejich členy. Letošní ročník nebyl žádnou výjimkou a vzhledem opravdu špatnému pátečnímu 
počasí a také k delší dobu trvajícím chladivým nocím, jsme se nakonec spokojili s jednodenní variantou. To 
ale mimo jiné znamenalo dřívější vstávání. Skupinka mžourajících se i tak sešla v docela slušném počtu. Po 
příchodu na tábořiště jsme zabrali svého fleka a pečlivě se připravovali na nástup, výkřik: „Zdar“ sice přes 
klapající zuby nebyl prakticky slyšet – všichni ale jasně věděli, co bude následovat po něm. Štafeta – hojně 
obsazená a netrpělivě očekávána – 
všechny spolehlivě rozehřála a jediní 
kdo dále klepali kosu, byli fotografové 
(omlouvám tímto zhoršenou kvalitu 
fotek a oficiálně z toho obviňuji 
vadný stabilizátor obrazu). Závodění 
kompletní osazenstvo odběhlo se 
stylem a formou, někteří to dokonce 
i odlítali – ve všech směrech…hlavně 
pak k zemi…v pátek prostě trochu 
sprchlo. Koneckonců i v sobotu 
sprchlo…no – pokračujme v niti. 
Řádný program totiž štafetou 
rozhodně nekončil. Čekala nás ještě 
signalizace a pětiboj (který se skládal 
z odhadů vzdáleností, úhlů, výšky, další hry byly Tetris a Číselný kolotoč). Všem co úspěšně i neúspěšně 
reprezentovali barvy našeho oddílu, i těm co kvůli nedostatku lidí bojovali jako součást složených týmů 
jiných oddílů, bych rád poděkoval a pogratuloval k umístění  ať už bylo jakékoliv. Náš oddíl nikdy nejezdil 
na sraz kvůli plackám pro vítěze nebo za vidinou uznání ostatních soutěžících, na srazy se jezdíme hlavně 
bavit, potrápit naše schopnosti, jak fyzické, tak ty co máme v myslivnách. Dobré umístění je nakonec hlavně 
takovou třešničkou na dortu, hlavní je radost z pohybu a ze hry samotné. I přes nestálé počasí a tentokrát 
jednodenní účast byl letošní sraz příjemnou výpravou, tak zase za rok zdar …..nádech – ZDAR! -Pavel-

Rodičovská výprava na Čeladné - 21.-22. 10. 2017
Při plánování akcí jsme se s vedením oddílu domluvili, že budeme pořádat rodičovskou výpravu. Na tom není 
nic zvláštního, neboť akci s rodiči pořádáme každoročně. Letošní ročník byl však výjimečný a to hlavně tím, 
že se rodičovská výprava poprvé v historii oddílu Průzkumník konala na dva dny. Naším prioritním úkolem 
bylo seznámit rodiče naších dětí, jak vlastně probíhá dvoudenní výprava.
V sobotu ráno jsme se všichni shromáždili na nádraží v Ostravě Vítkovicích a ranním přímým vlakem jsme 
dojeli na Čeladnou. Všichni jsme pak „s plnou polní“ museli dojít pěšky až na chatu. Nejprve jsme se 
ubytovali v podkroví chaty a převlékli se z krojů a pěkného oblečení do sportovního. Sobotní dopoledne pak 
bylo ve znamení společných her dětí a rodičů. Zahráli jsme si polaře, na patnáct, buldoky a velkou bojovou 
hru s čísly. Následoval oběd, odpolední klid - po obědová kávička a opět hry venku, tentokrát se však rodiče 
a děti rozdělili. Dospěláci si zahráli softball a děti hrály boj o míč, kámen nůžky papír. Následovala večeře, 
hry v místnosti a zpěv při zvuku kytary. Po vyčerpávajícím dni a při uspání naších ratolesti usnuli i rodiče. 
Naším cílem je vždy utahat děti, ale nečekali jsme, že jsme utahali i rodiče. Ráno jsme se probudili do 

deštivé neděle, ale nám to nevadilo. Kmeti a Jestřábi si vzali děti nahoru do podkroví a připravili si pro ně 
zajímavý program včetně kolotoče u mapy a buzoly, práce s vázačkou - uzlování a číselný kolotoč. Během 
her mělo vedení dostatek času se blíže seznámit s rodiči našich členů, což byl hlavní účel této dvoudenní 
rodičovské výpravy. Musím rovněž maminkám i tatínkům poděkovat za pomoc při vaření jídla pro nás 
všechny, bylo to moc dobré – děkujeme. Odpoledne se vše sbalilo a za nepříjemného deště se šlo opět 
pěšky na nádraží a vlakem domů. -Ještěrka-

Podzimní tábor - 25.-29. 10. 2017
Na podzimní tábor jsme se sešli ve středu, abychom ulevili rodičům a nemuseli si brát ve čtvrtek dovolenou. 
Což nám nevadilo, protože jsme si o den prodloužili prázdniny. Sešli jsme se v klubovně, seznámili jsme 
se s nadcházejícím programem a pak nám byl puštěn film Šmoulové. Celí radostní z nadcházejících zážitků 
jsme nemohli usnout. 
Ráno jsme brzy vstávali, sbalili se a vyrazili jsme k Vítku, kde nás již čekal autobus. Po dlouhatánské cestě 
se před námi zjevily věže překrásného hradu Bouzov. Už jen, aby z věže sletěl švec Jíra!!! Směrem k hradu 
jsme to vzali úprkem, neboť již na nás čekal příjemný pan průvodce. Pan průvodce to s námi uměl a 
výklad přizpůsobil tak, aby to všechny bavilo. Hledali jsme na malbách lišku, počítali svíčky, hledali tajnou 
chodbu a mnoho jiného. Hodina v hradu nám utekla jako voda a už jsme stáli u východu, loučili se s Bílou 
paní a překrásný hrad Bouzov opustili. Na nádvoří jsme se pak posilnili, nakoupili suvenýry a přesunuli se 
do přilehlého parku, kde jsme posvačili před další cestou.  Cesta do Vilémovic byla krkolomná, pan řidič 
se musel vyhýbat mnoha uzavírkám. Konečně jsme dorazili na místo, kde jsme měli strávit následujících 
pár nocí. Nejdříve jsme se vyřádili na nedalekých houpačkách, poté jsme si každý našli místo v tělocvičně 
obecního úřadu, vybalili věci, zahráli jsme pár her a po výborné večeři se nechali ukolébat promítnutou 
pohádkou, jak se stalo zvykem i na další večery.


