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Savana přátelé.
Proč právě savana? Dočetl jsem se, že takto se zdravili indiáni kmene Telaki a protože oddíl je něco 
extra, tak si zaslouží extra pozdrav, který bude patřit pouze oddílu. Tak proto savana a ten kdo se mnou 
souhlasí, že oddíl je extra nechť užívá tohoto pozdravu také. 
Tak pojďme rekapitulovat.

8.11.2008 Tělocvična v Hrabové
3. listopadu 1957 byla vyslána do vesmíru první živá bytost, která se dostala na 
oběžnou dráhu země. Byl to pes Lajka který se původně jmenoval Kudryavka 
a byl nalezen jako toulavý pes v ulicích Moskvy. Po tréninku se dvěma dalšími 
psy byl vybrán a vyslán do vesmíru v satelitu Sputnik2. A právě tato událost 
nás provázela celou tělocvičnou. Nejprve jsme ve skafandrech trénovali 
hrubomotorické dovednosti v kosmickém prostředí, pak jsme měřily síly na 
překážkové dráze a nakonec jsme vyráběli rakety, které jsme vlastním dechem 
dokázali vystřelit až do vzdálenosti 8 metrů a dokonce i jeden zástupce družiny 
střílel raketu vzduchem z tlakové nádoby a ty lítaly až 30 metrů. Mezi těmito disciplínami jsme hráli různé 
míčové a jiné hry. Vybiša, fotbal nebo hoňka jsou klasiky, které vždy pobaví.

21.-23.11. Čeladná (Drakiáda)
Čeladná je naše stálice mezi chatami, ale tentokrát nás mile překvapila. V pátek 
když jsme šli od nádraží tak lehce sněžilo a v sobotu ráno když jsme se probudili 
tak venku už bylo pěkně bílo. A hned jsme měli veselejší náladu. Dopoledne 
jsme si stavěli draky. Některým šlo pouze o funkčnost, zatímco jiní dbali i na 
estetickou stránku. Při praktické zkoušce dračích dovedností jsme byli docela 
rádi, že je na zemi sníh, alespoň ty naše poklady padaly do měkkého. Čeladná 
byla první akce na kterou s námi jeli Peťa a Renča, starali se o nasycení našich 
nenasytných žaludků. Pečovali o nás dobře, pro naše blaho neváhali riskovat 

i vlastní zdraví. Děkujeme... Po obědě jsme oběhli sedm trpaslíků,  Sněhurku a ježibabu. Pak jsme secvičili 
scénku o Sněhurce a večer se dobře pobavili u našich hereckých výkonů. V neděli jsme zahráli eskymáckou 
hoňu, zbaštili bramborový guláš a ještě před odchodem jsme si stihli zopakovat semafor a morse.

6.12. Mikulášská v ZOO a na haldě Emě
Tím, že už se psalo datum 6.12., tak jsme v kostýmech vypadali trošku jako exoti, ale naštěstí nás bylo 
hodně, takže nám to bylo fuk. Naše první kroky směřovaly 
do ZOO. Koukli jsme na zvířata, navštívili kozy a shlédli 
poutavé komentované krmení slonů. Pak jsme museli 
oběhnout ZOO a vyplnit křížovku. V závěru naší návštěvy 
měl pro nás Mikuláš zcela nestandartní úkol. Měli jsme 
přijmout krátkou zprávu semaforem a morse. Ten kdo to 
nezvládl tak ještě musel recitovat, ale zato jsme dostali 
od andělů sladkou odměnu. Ze ZOO jsme se přesunuli na 
nejvyšší kopec v Ostravě - haldu Emu. Byl zde opravdu 
krásný výhled na celé město. Apik nám povykládal k 
čemu patří jednotlivé komíny na Mittalu a Tetka popsal 
všechny možné památky ve městě. Poté jsme seběhli do 
Slezskoostravského podhradí kde jsme si zahráli pár her a 
v závěru jsme ještě navštívili Slezskoostravský hrad na kterém byla veliká výstava Betlémů a někteří si tam 
i pod vedením místních výtvarnic vyrobili pár dárečků pro své blízké.

Družiny:
1. Bobři (360 b.) ; 2. Vlci (320 b.) ; 2. Draci (320 b.)
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01. Brusinka - 441 b.
02. Jupík - 400 b.
03. Víťa - 399 b.
04. Aďa - 371 b.
05. Anežka - 361 b.
06. Přema 359 b.
07. Lulu - 356 b.
08. Segra - 353 b.
09. Karolína Ž. - 331 b.
10. Brumla - 324 b.
11. Ríša - 322 b.
12. Radka - 319 b.
13. Adoš - 318 b.
13. Kamínek - 318 b.
15. Meki - 318 b.
16. Čadík - 299 b.
16. Kari - 299 b.
18. Matěj S. - 296 b.
19. Vojta - 294 b.
20. Barča - 286 b.
21. Atletak - 284 b.
22. Břeťa - 275 b.
23. Aneta - 263 b.
24. Pepr - 256 b.
25. Tom - 252 b.
26. Zuzka - 225 b.
27. Dominik - 206 b.
28. Patrik - 197 b.
29. Sára - 191 b.
30. Naty - 184 b.
31. Sunny - 180 b.*

32. Žihi - 177 b.
33. Tomáš H. - 170 b.*
34. Libuška - 166 b.
35. Tereza K. - 165 b.

36. Štefi - 159 b.
37. Myška - 155 b.
38. Saša - 151 b.*
38. Petr - 151 b.
40. Verča V. - 125 b. *
41. Martin - 123 b.
42. Katka J. - 120 b.
43. Tomáš J. - 119 b. *
44. Karol - 107 b.*
45. Zoltan - 93 b. * 
46 Mikeš - 88 b.. *
47. Veronika K. - 85 b.*
48. Žužu - 74 b.*
49. Kristýna - 33 b.*
49. Jakub - 33 b.*
51. Patrik H. - 27 b.*
51. Marek V. - 27 b.*
53. Honza H. - 24 b.*
54. Klára - 14 b.*
55. Lukáš - 10 b.*
56. Eva S. - 9 b.*
57. Tereza S. - 2 b.*
58. Ondra - 0 b.*
58. Karolína T. - 0 b.*
58. Lukáš L. - 0 b.*
58. Nikola - 0 b.*

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



19.-21.12. Vánoční na Kamence
Cesta vlakem je nám poměrně známá. Je to stejné, jako na tábor, jenže jsme vystoupili o dvě zastávky 
dřív v Klokočově. Kamenka je odtud asi 3 km, jenže cesta značená není a nikdo z nás ještě tudy nešel. A 
tak na otázku jak je to ještě daleko, Tetka odpovídal nevím a na otázku kde jsme odpovídal taky nevím. 
Vzpomínali jsme na Telč a propadali jsme lehké úzkosti, že  i tři kilometry 
můžou být dlouhé jako pět. Jen Miha s úsměvem říkala, nebojte s Tetkou se 
ztratit nemůžeme. A taky že ne. Když jsme se kopcem vyškrábali na louku, 
tak jsme měli malou pauzičku na posilnění. Navigátoři mezitím vytáhli mapu 
a busolu, zorientovali se a prohlásili: „Kamenka je tam a i když to vypadá 
daleko, tak tam budem co by dup.“ Taky že jo - čím blíž jsme byli, tím 
jasnější se v mlze a sněhovém oparu zdály pouliční lampy, až jsme je viděli 
naprosto jasně. Vesnice byla krásná, vánočně vyzdobená a oblečená do čistě 
bílého snížku. Už vím kam Lada chodil malovat ...Na chatě nás už čekali 
Marťan s Bandaskou a Peťa s Renčou kteří se opět starali o sycení našich 
nenasytných bříšek. Chata byla krásně vytopená a k naší radosti právě před 
naším příjezdem dodělali dělníci další dva pokojíky. Takže místa jsme měli 
dostatek. Vybalili jsme si věci, odevzdali jídlo a šli povečeřet do jídelny. 
Někteří šli spát, jiní ještě hráli hry, někteří chystali zeleninu do salátu. 
Ráno. To hrozné ráno začalo jako každou sobotu rozcvičkou. Vedení se 
prostě nedá obměkčit a trvá na rozcvičce. Vyjít takhle po ránu ven, do sněhu 
a zimy je nelidské. Krátký běh v nás rozproudil krev, protažení svalů jsme 
zvládli v rychlosti a ještě jsme si stihli i zahrát hru. Po snídani jsme začali po 
družinách dělat bramborový salát. Nejlepší bylo, když jsme jej míchali holýma rukama. Takové hňahňáníčko 
je velice důležité, protože kdybychom to míchali vařečkou, tak bychom tu uvařenou zeleninu úplně rozbili a 
to by nám pak salát určitě nechutnal. Před obědem jsme ještě šli s Apíkem hrát hry. Hráli jsme na 15 a ještě 
různé jiné. Když je venku tak pěkně a bílo, to má člověk hned lepší náladu. Po obědě jsme dělali výtvarku. 
S Apikem  jsme vyráběli zvonečky, s Ještěrkou ozdoby na stromeček a s Mihou jsme z gumy vyrývali razítka 
a tiskli si PFka a přáníčka na dárky. S vedoucíma by i mě výtvarka bavila, ale ve škole... Renča s Peťou 
mezitím nasmažili řízky a nemyslete si, bylo to kruté, vůně se totiž šířila po chalupě a trápila naše buňky. A 
než jsem se nadáli, tak večer byl tu. Nastala chvíle kdy jsme se měli oblíknout do něčeho pěkného. Holky 

to vzaly doslova a tak si oblíkly šaty, kde je 
vzaly nevím, ale vypadaly jako na veselku. 
Pak jsme šli dolů, sedli jsme si k dlouhým 
stolům, kmeti nám nabrali ten náš výborný 
salát, Renča nám rozdala řízky ale ještě 
jsme nemohli jíst. Následoval proslov 
vedoucích a až pak jsme se do toho pustili. 
Když dojedli i ti poslední gurmáni, tak 
jsme uklidili stoly, dali si židličky do kruhu 
a začali rozdávat dárky. Bylo jich pod 
stromečkem tolik, že to vypadalo, jako by 
byl stromek do nich zapíchnut. Většinou to 
byly jen drobnosti, ale nám udělaly velikou 
radost. Potom jsme po družinách zazpívali 
koledy, které jsme si na schůzkách a ve 

volných chvílích  připravili. Někteří hráli na své hudební nástroje v oddíle poprvé, ale musím uznat, že jim to 
šlo. Škoda jen, že je nevozí častěji. Ke kytaře housle a flétna to je paráda. Pak ještě náhodně Mihou zvolené 
dvojice změřily své síly v různých malých disciplínách a my jsme si na ně mohli vsadit. Nejlepší čuch na 
vítěze měl Břeťa  - nasbíral 19 párátek. Neděle už byla krátká: snídaně, balení a snad nekonečný úklid nám 
zabral celé dopoledne. Zato cesta na vlak byla tak rychlá, že jsme měli na nádraží ještě hodinu a tak jsme 
hráli hry a v závěru nás ještě Tetka učil jak se tančí polka. No povím vám, to bylo něco. 

23.12. Výprava za jmelím
No výprava, procházka to byla jak se patří. Prošli jsme od Martinova kolem Loděnice a Děhylova do 
malebného údolíčka s chalupami. Tady jsme zahráli schovku, pak jsme šli kolem Hlučínské štěrkovny k 
Čochtanovi. Tady jsme si dali teplý čaj, skoupili jsme všechny chipsy a zahráli pár her. Mezitím se podařilo 
Tetkovi s Mirfilem natrhat jmelí a tak jsme měli čím potěšit maminky. 

29.12. Výšlap i s rodiči
Tak to doslova, 5 rodičů, 4 vedoucí a 6dětí. Výborná skupina pro pokoření hory Ropičky a návštěvu chaty 
na Kotaři. Cestou jsme ještě zkontrolovali jestli neodešel medvěd z Prašivé. Ušli jsme 17,5 km, vylezli jsme 
400 výškových metrů a přečetli asi 100 vzkazů od Kaji ve sněhu. Obloha byla jak vymetená, ani mráčku a 
sluníčko příjemně hřálo. Takže celou cestu vládla pohodová nálada, povídali jsme si a vtipkovali. Z Prašivé 
dolů si někteří svezli zadky na igelitu čehož, jak později přiznali, vážně litovali. Přeci jen ze sněhu sem tam 
koukaly kameny a to pro zadek není dobré. 

31.12. - 1.1. Silvestrovský radcák
Sešli jsme se kolem 10. hodiny společně jsme upravili klubovnu na velikou veselici, hromadně jsme nachystali 
těsto na bramborové placky a Lulča je pak všechny nasmažila. Holka je to šikovná, byly fantastické. Pak 
jsme šli prozkoumat haldu co je naproti za cestou. Chtěli jsme mít pěkný výhled na ohňostroje. Když jsme 
se vrátili, samozřejmě patřičně vymrzlí, už se začínalo stmívat. Rozdělili jsme se do rovnocenných družstev, 
takže kluci proti holkám a začal malý turnaj. Rovnali jsme síly v přetlačování, fotbale (stolním), twistru, 
aktivitách, hádání mincí, hokeji a v nervíkách. A vítězným družstvem se nestalo ani jedno, protože to bodově 
vyšlo 4/4. Aspoň jsme se dobře bavili. Na půlnoc jsme šli na haldu. Výhled tam byl sice unikátní, ale kosa 
jako na Sibiři, takže jsme stejně brzy utekli. V klubovně jsme ještě hráli pár her a do hajan se dostali až 
po čtvrté. Snídaně byla jako někde v hotelu. Tam chlebíček, tam cukroví, pár tyčinek, vánočku a tak a zase 
jsme byli nasycení. No a jako vždy na závěr uklidit, umýt nádobí (a že ho tentokrát bylo) a v jednu jsme 
byli doma jako na koni.

Plán akcí:
10.1.  Zimní sraz na Ostravici
24.1. 26.  Uzlařská regata
30.1.-1.2.  Pevnost 
14.-21.2.  Zimní lyžařský tábor Ostravice
28.2.  Bazén
7.3. 11.  Countrybál TOM Průzkumník, 
 rodiče jsou srdečně zváni, 
 vstupenky u IKY 773677292
13.-15.3.  Polana
28.3.  Hanzovo překvapení
4.4.  Jednodenka
10.-13.4.  Radcák
17.-19.4.  Meleček pálení čarodějnic
30.4.-3.5.  Českosaské švýcarsko
15.-17.5.  Čaková
29.-31.5.  Dvoudenka
12.-14.6.  Loukovaná
19.-21.6.  Obelisk na Podzámčí
26.-28.6.  Rodičovská stavba tábora

V závěru jen připomínám: kdo nemá 
přezůvky, chodí boso. Máme druhé 
pololetí, tak noste platby za členské 
příspěvky.

Mnoho krásných chvil s oddílem přeje 
Vedení TOM Průzkumník Ostrava


