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Milý rodiče, ahojky kamarádi!
Dovolte, abych Vám jménem vedení oddílu popřál v novém roce hodně štěstí.
Začíná nám další rok oddílové činnosti, tak jen pro připomenutí minulých dvou měsíců, které jsme prožili třeba 
v klubovně a okolí při hře MAFIE nebo podzimní tábor “drakiáda“ na chatě ve staré škole v Jablunkově, kde 
déšť okamžitě zničil draky. Zablbli jsme ve vánoční dílně a vedení marně čekalo na členy na pomikulášském 
výstupu na Pustevny - taková výprava duchů. No a tradiční vánoční generálka na Kaménce se povedla 
i s blátem místo sněhu. Po Vánocích jsme se šli projít s rodiči na hory, a tak jsme se unavili, že jsme spali 
po cestě domů ve vlaku. Máme před sebou další akce a zážitky, tak hurá do nich…

Teď informace hlavně pro rodiče: Oddíl opět pořádá Country bál ve Staré Bělé v kulturáku vedle kostela. 
Jde o termín 8.3.2014. Pokud máte zájem o lístky, volejte IKU – 604 377 292. Kapacita se rychle plní…

AP + vedení

Mafie vs Policie + KINO - 9. - 10. 11. 2013
Tato jubilejní městská akce se opět konala u nás v klubovně na Mýtě. Hra se odehrávala v městské části 
Hrabůvka. Na této akci jsme nebyli jen my Průzkumníci, ale také spřátelené oddíly jako je K2 a oddíl 48. 
Sešlo se nás opravdu hodně, mohlo nás být tak do stovky. 
Tyto tři oddíly se rozdělily do tří smíšených dvojic. My jsme působili jako základna (bobři, vlci a draci), kde 
se pak postupně přidávali mafiáni z dalších oddílů. Po rozdělení družin se vysvětlovala dost složitá pravidla 
této hry, kde se postupně rozdávaly životy a označovníky svých gangů (žlutá, modrá a červená). Řekl jsem 
tři gangy? No jakože tři tam byly, ale čtvrtý gang tvořili nekompromisní policajti (zelení) - ti byli ve hře hodně 

pak mi to došlo - přece proto, protože ,,co kdyby”. Ani jsem se nenadál a objevuje se chata s horolezcem 
na stěně, to bude Skalka. Zapadáme do ní, dáváme si čaj, česnečku, kdosi kávu - a vykládáme a povídáme 
a štěbetáme, no prostě pohoda. Další trasa vede přes zledovatělou cestu - příjemný zážitek při dnešním 
větru. A hle - objevuje se první pořádný výhled. Foťák letí z brašny a cvakám pár snímků. Nejsem sám, kdosi 
krade mi nápad a fotí také, mávnu nad tím rukou - i já komusi nápad ukradl tak si lidi foťte. A najednou 
jdeme po hřebeni, fouká a skučí, stromy se ohýbají a vše vypadá tak parádně. Hledím jak sele na nová 
vrata. Přicházíme pod rozhlednu Tetřev, opět hmatám pro foťák, to se hned tak nevidí. Vylézáme na ni, ale 
škoda - výhled není dnes ideální a moc toho vidět není. Nevadí, slézáme k chatě pod rozhlednou a dáváme 
svačinku. Děti blbnou, lidi se smějí a já si říkám že začíná být trochu chladno, stojíme už dlouho. Naštěstí 
se zase startuje a horský vůdce Apík to po pár známých sta-metrech zapíchne ze svahu do lesa, no síla - 
bahno, stromy, křoví, voda, sníh - naprostá BOMBA! Nakonec se objevujeme ani nevíme jak na cyklostezce 
a šineme si to po ní až k nádraží. Spočítáme přeživší, zhodnotíme ztráty a rychle domů. Doma hned tahám 
fotky do počítače a celé si to znova  přehrávám. Musím si ale sám sobě smutně říct: ,,Proč na těch fotkách 
není nikdo ze starších, ale jen Medvíďata s rodiči…?”  -pa-

1. Julča 338b
2. Kari 287b
3. Bruska 267b
4. Mráček 245b
5. Frída 238b
6. Vendy 212b
7. Brumla 210b
8. Lukáš P. 207b
9. Dominik 202b
10. Martin 200b
11. Matěj Š. 184b
12. Žuzík 177b
13. Eliška 175b
14. Gabča 164b
15. Honza K. 161b
16. Citronka 159b

17. Matěj H. 154b
18. Tom W. 130b
19. Matěj K. 129b
20. Štěpán 106b
21. Luky 85b
22. Čekro 79b
22. Michal S. 79b
23. Ondra S. 60b
24. Honza M. 58b
25. Jirka V. 52b
26. Roman F. 51b
27. Martin H. 30b
28. Šmudla 29b
29. Michal 11b

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

Bodování jednotlivců - listopad-prosinec 2013:

Akce leden – únor  2014

11.1.14 Zimní sraz oddílů Ostravice
25.1.14 Uzlařská regata
1.2.14 Výšlap SMRK
8.-12.2.14 Lyžařský tábor Jablunkov
28.2 -2.3.14 Chata Český Těšín
8.3.14 Country bál

Bodování družin 11/12 2013

1. Draci 166b
2. Bobři 156b
3. Vlci 140b



důležití. Hra spočívala v tom, že gangy měli svoje označené kufříky, 
ve kterých měli pašovaný materiál (peníze, drogy, tajné dokumenty, 
zbraně…). Tento kufřík i s tím obsahem měli za úkol předat mafiánovi 
na určitém místě v určený čas. Akorát problém byl v tom, že ostatní 
družiny mohly tento kufr získat - vybojovat a zjistit, kde se má tato 
předávka uskutečnit. Takže třeba kufr od červeného gangu mohl 
předat modrý gang. Za to byly největší body. Další PROBLÉM byli 
policajti. Ti byli hladoví po těch životech. Nedivím se, když v jejich 
rajonu se dělají černé obchody. Tento boj přežili všichni ve zdraví.
Večer bylo slibované kino. Promítaly se Příšerky s.r.o. 2 (UNIVERZITA 
pro příšerky). To bylo smíchu. Film nás unavil a hra také, a tak se 
šlo spát.  V neděli se jen pouklízelo a konečně nastal ten toužebný 
okamžik. Dozvěděli jsme se výsledky celodenní hry: 1. modří, 2. 
červení a 3. žlutí. Nejvíce získaných životů - policajti. Po těchto 
výsledcích se všichni rozprchli do svých domovů…  -ag-

Jasení drakiáda - 22.-24. 11. 2013
Letos jsme poprvé jeli směrem k Českému Těšínu. Bydleli jsme v krásném „baráčku“ na vesnici a i přes 
nepřízeň počasí se akce povedla, tedy alespoň podle mého názoru. Akce byla v podzimním duchu. Všude 
byly krásně zbarvené listy stromů, 
okolo nás pochmurné počasí a na 
obloze samozřejmě papíroví draci. 
V pátek jsme přijeli už za tmy a 
po krátkém bloudění i s lehkým 
zpožděním, ale došli jsme a mohli 
si dát večeři. V sobotu jsme se 
postupně probouzeli, někteří 
několik hodin před budíčkem, jiní 
zase až při rozcvičce, ale na snídani 
už viděl každý. Následovala stavba 
draků. Myslím si, že se nám podařilo 
vyvinout nové druhy – nárazu a 
vodě vzdorné. Odpoledne nás 
Apík vytáhl na „krátkou“ vycházku, 
kde jsme se skoro po pás brodili 
bahnem a přes mlhu, která by se 
dala krájet, neviděli skoro na krok. Ne, samozřejmě, že tak hrozné to nebylo, bahna byla jenom trocha, ale 
mlha byla teda pekelná. V chatě na Kozubové jsme si dali čaj a vydali se zpět do tepla chaty. Tam jsme si 
po večeři zahráli nějaké ty hry, zazpívali s kytarou a pak šli spinkat. Ačkoli se v neděli nemá nic dělat, my 
jsme se opět museli balit a uklízet námi okupované místnosti. Na nádraží jsme šli za drobného deště, ale 
ve vlaku jsme měli dost času abychom uschli, takže jsme domů nepřijeli jako zmoklé slepice. U vozíku už 
stačilo jenom najít svůj batoh a rozloučit se.  -pu-

Vánoční dílnička - 6. 12. 2013
Už je to tradice! Tak jako loni jsme uspořádali pro naše členy 
vánoční dílnu, kde si děti mohly vyrobit malý dáreček pro rodiče 
a kamarády, nebo případné výrobky použit na vánoční výzdobu.
Vyráběly se tři výrobky a děti si mohly vybrat, který budou dělat. 
U Radky se pracovalo se zeleným papírem a skládaly se ozdobné 
stromečky. U mě se malovaly jednoduché obrázky na sklo a u 
Míši a Denči se vyráběly záložky nebo obrázky z lékařských 
špachtlí. Dle mého názoru to všechny bavilo, všem se to moc 
povedlo a za rok to opět určitě zopakujeme!!!   -Ješ-

Vánoce na Kaménce - 20.-22. 12. 2013
Tak a je to opět tady. Sešli jsme se těsně před Vánoci, abychom spolu strávili krásný předvánoční čas. Jak už 
je zvykem, jeli jsme i letos na Kaménku. Letošní cesta skrz pole nebyla až tak zlá jako v minulých letech. Vítr 

skoro nefoukal a ani nemrzlo. Když 
jsme konečně dorazili na místo, 
trvalo nám snad ještě hodinu, 
než všichni vyhrabali z batohů své 
přezuvky, ale potom už jsme si jen 
užívali večeři a teplo chaty.
V sobotu nás hned ráno vyhnal na 
rozcvičku Vojta. Byla sice pořádná 
zima, ale v té rychlosti jsme se 
všichni brzy zahřáli. Po snídani 
nás čekal další vydatný pohyb. 
Museli jsme se starat o svou 
družinovou farmu a o to, aby nám 
přežily všechny zvířata, které jsme 
chovali.
Potom už jsme se vrhli na přípravu 
družinových salátů a výzdobu chaty. 
Když bylo vše hotovo a nachystáno, 
oblékli jsme se do krojů, abychom 
mohli zasednout k našemu falešnému štědrovečernímu stolu. Po večeři jsme všichni byli úplně plní, zejména 
vedoucí, kteří museli ochutnávat všechny čtyři druhy salátů a hodnotit jejich kvalitu. Ten kdo měl ještě 
trochu místa v bříšku, docpal se skvělým cukrovím. Po večeři jsme si všichni rozdali dárečky a družiny i 
medvíďata nám předvedli skvělé scénky či písničky. Jsme rádi, že jsme se zde i letos sešli v takovém velkém 
počtu a doufáme, že to neskončí a bude nás tolik jezdit i na jiné chaty než je tahle. -se-

Výšlap s rodiči - 28. 12. 2013
Brzké ranní vstávání bylo pravda trochu nepříjemné, ale nás staré turisty to přece nemůže zastrašit. S nadějí 
na parádní výlet jsem vytrhl baterku od foťáku z nabíječky, spakoval stativ, svačinu a medvídka Pú a hurá 
do tramvaje. Předpověď slibovala celkem čistou oblohu, teploty příjemné, jasno a mírně větrno – šlo by 
vymyslet lepší počasí? Koncem prosince asi těžko. Sraz na Vítkovicích a rychle do vlaku, který nás dovezl 

až do cíle - Mostů u Jablunkova. Následují poslední úpravy bagáže, rychlé nalezení značky a vzhůru na 
Skalku. Nenáročné stoupání vesnicí spousta z nás vyplnila probíráním toho, co kdo dostal pod stromeček, 
koho odnesl na Mikuláše čert a kdo ví čím vším ještě. S přibývajícími výškovými metry se objevovaly stále 
častěji zlámané stromy a čerstvé lesní paseky. Bylo nám jasné, že nedávno to tu muselo parádně foukat. 
No koneckonců ani dnes to nebyl žádný vánek - občas mě vítr vzal přes stativ v boční kapse a měl jsem co 
dělat abych se udržel v rovném směru...proč jej vlastně tahám? Všude stromy, kruhový výhled žádný - a 


