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Kamarádi, 
další rok je za námi a do toho nového se po hlavě řítíme. Chtěl bych nám, našemu oddílu, popřát, aby se 
oddílová činnost zabývala jen krásnými a srandovními věcmi. Aby naše schůzky a akce byly zábavné, každý 
si tam našel kousek toho svého a pokaždé, když se budeme rozcházet do svých domovů, tak se těšili na 
další shledání. Pojďme si nyní dát společné, naše – oddílové, předsevzetí, že se každý budeme snažit něčím 
hezkým přispět do toho kola událostí a dělat tak oddíl ještě hezčím místem, než je teď! Tak vzhůru za dalším 
dobrodružstvím!
PS: Opozdilce bych poprosil o donesení příspěvkové dvousetkorunovky, ať do dalšího pololetí jdete s čistým 
štítem.

Za vedení TOM Průzkumník
Pulec

Vánoční Kaménka - 16.-18. 12. 2016
Po roce přišel ten pravý čas na naši oblíbenou chatu Kaménku. V pátek jsme měli sraz na Svinově, 
odkud jsme se bez batohů přesunuli do Heřmánek, kde začala naše túra na chatu. Cesta to byla opravdu 
nepříjemná, ale tím, že jsme šli polehku, alespoň rychle utekla. Po příchodu na chatu jsme se převlékli, 
povečeřeli, vedení vybralo dárečky a šlo se spát. Ráno nás Pája vzbudil budíčkem a přípravou na rozcvičku. 
Rozcvičku vedla Brumla s Vendinou a musím říct, že jsme se řádně proběhli. Po snídani začal soutěžní den a 
jako první se družiny vrhly na salát. V jídelně to začalo pěkně lítat, každý ho chtěl mít nejlepší a nejchutnější. 
Všichni se do jeho přípravy zapojili na 100 %. Krájelo se, strouhalo, míchalo, někteří dokonce na tajňačku 
pokukovali po receptech ostatních družin. Ale musím říct, že všem se podařil na 1*. Po řádném úklidu jsme 
se převlékli a šli se vydovádět ven. Venku jsme si zahráli hry jako Mc Donald, Ovečky a buldoky, Zabijačku, 
atd. Pak následoval oběd, který nám připravily naše holky šikovné, Peťa a Marcelka. A po obědě nastal 
vytoužený odpolední klid, teda jen pro vedení, protože děti začaly nacvičovat další soutěžní věci a to písničky 
a scénky.  Po „odpoledním klidu“ jsme se vrhli na soutěžní dílničku, kdy jsme za úkol připravovali vánoční 
věnce na stromeček. Věnce to byly velmi různorodé od těstovin s alobalem, přes obyčejné papírové až po 
věnce s bonbony a krepákem, fantazii se meze nekladly. Mezi tím nás navštívili Tetka s Mihou a holkami. Po 
výtvarném odpoledni si Čekro vymyslel hru po celé vesnici. Během hry venku, vedení připravilo stoly, talíře, 
příbory a další věci na slavnostní 
večeři. Po návratu se děti 
převlékly do kroje a mohla začít 
slavností večeře. Na jídlo měla 
každá družina svůj salát a řízek. 
Vedení dostalo od každého salátu 
trochu, aby mohlo hodnotit. Pak 
následovaly scénky a písničky. 
Jedni nám zazpívali písničku 
v duetu za doprovodu nástroje, 
druzí zabrnkali na kytaru a 
třetí nám ji zazpívali ve třech 
cizích jazycích. Bylo vážně, co 
poslouchat a obdivovat. I scénky 
byly perfektní. Po této kulturní 
vložce se začaly rozdávat dárečky, 
na které děti čekaly celý den. 
V neděli jsme se sbalili, zahráli 
hry vevnitř a šli domů! Doufám, 
že jste si ji všichni užili stejně jako 
já a že už se těšíte na další akci.  
-Bruska- 

1. Julča 390
2. Hanka 386
3. Naty K. 381
4. Jony 364
5. Luky H. 333
6. Krtek 315
7. Bohouš 311
8. Ondřej L. 302
9. Márty 298
10. Klikař 296
11. Vendy 273
12. Ema 262
13. Kity 260
14. Anet 244

15. Makša 239
16. Maty Kř. 217
17. Robin 207
18. Růžovka 189
19. Víťa Z. 186
20. Čudlík 185
21. Zuki 168
22. Míša 160
23. Vendula V. 158
24. Jáchym 145
25. Vašnosta 118
25. Adéla 118
26. Korny 89
27. Laura 85

Bodování jednotlivců starší - 11-12/2016:

Akce leden - únor 2017:
7.1.2017 Zimní sraz
7.1.2017  Akce Medvíďata
14.1.2017 Uzlařská regata
21.1.2017 Výšlap s rodiči

28. Mráček 75
29. Peťan 67
30. Dominik 33
31. Ondřej K. 28
32. Kecka 19
33. Pája 11

Bodování družin 
11-12/2016
1. Bobři 201
2. Vlci 177
3. Draci 176



Stínadla se bouří - 5.-6. 11. 2016
V sobotu 5. 11. jsme vyrazili do Dolní oblasti Vítkovic, kde jsme si zahráli Marťanovu a Peťulinu odpolední 
hru, která se jmenovala Stínadla se bouří. Sešlo se nás překvapivě hodně, takže hra byla o to lepší. Hra 
spočívala v hledání útržků zprávy v celém areálu DOV. Družiny měly za úkol nejen najít zprávu, ale také 
složit Pythagorův trojúhelník a najít ježka v kleci. V jejich hledání jim bránili vedoucí, kteří si zahráli na 
Vonty. Hra se velmi podařila, což šlo vyčíst nejen z dětských tváří. Příjemné atmosféře také přispěl fakt, 
že nám celé odpoledne svítilo sluníčko. Po ukončení soutěže jsme se přesunuli do klubovny, kde jsme se 
podívali na film a poté ulehli do spacáků. -Če-

Výšlap Ondřejník - 19. 11. 2016
Když jsem tuhle akci dával do kupy tak jsem nepředpokládal, že by se sešlo větší množství účastníků. Nešlo 
o to mít za sebou dav pronásledovatelů, chtěl jsem, aby se sešla skupinka lidí, co se opravdu chce projít po 
horách a ukázat tak že to „turistický“ nemáme v názvu oddílu jen tak pro nic za nic. Sešli jsme se nakonec 
celkem čtyři: já, Luky, velký Míša a nováček Vendy. Počasí od rána nepřálo – ale i s tím jsme se chtěli 
poprat. Ze začátku celkem neškodný deštík v Kunčicích dost zesílil a kousek za nádražím jsme už vytahovali 
pláštěnky. Nebylo to ale nic, kvůli čemu by se muselo otočit na podpatku zpátky a odjet prvním vlakem do 
sucha. Koneckonců po úvodním strašení to byl právě déšť, kdo to zabalil jako první. Do lesa jsme už vcházeli 
jen za sporadického kapkání. Jediné co přetrvalo byl silnější vítr, se kterým jsme se ale taky prali více než 
slušně. Co nás ale nakonec zastavilo, bylo umístěno přesně pod námi: bahno. Mazlavé, hnědé a poctivé 
beskydské bahno. Jen si představte tu situaci: zahnete na lesní pěšinu, ujdete asi deset metrů do kopce a 
hned na to pět metrů sjedete z kopce. Ono by to podle mě projít i šlo, stálo by to ale spoustu času. Proto 
jsme zvolili okružní cestu kolem Skalky (těch je tam mimochodem tolik, že se na nich dá strávit celý den) 
a po štěrku jsme pohodlně došli až k vleku nad Čeladnou. Po bahně se nám podél něj dolů nechtělo tak 
se jednohlasně (mým hlasem) zvolila cesta na prudko lesem po jehličí. Z Čeladné vedla další cesta už jen 
vlakem do Ostravy. Závěrem chci poděkovat všem za účast. Nezdolali jsme sice žádný vrchol, ale to vůbec 
nevadí. Zkusili jsme to a to je hlavní. Vyjde to třeba příště – jen se toho nebát a zkusit to znova. -paf-

Mikulášská výprava na Polanu - 2.-4. 12. 2016
V pátek jsme se sešli na Vratimovském nádraží a vyjeli směr Velké Karlovice i s batohy. Cestovali jsme zhruba 
dvě hodinky, a jelikož měl náš vlak zpoždění, rozhodli jsme se s Bruskou, že naložíme všechny batohy do 
vozíku a zpátky si je vezmeme až pod kopcem. Bylo hodně sněhu a tak se auto až pod kopec nedostalo a 
my si museli vzít batohy už o něco dříve. Nedoufali jsme v to, ale na Polanu jsme došli v pořádku a všechny 
děti i ty nejmenší to zvládly. V sobotu jsme si prodloužili spánek asi do deváté ráno, abychom načerpali 
pořádně energii na celý den. Využili jsme sněhu a byli celý den venku. Zahráli jsme si i nějaké nové hry, 
ale ze všeho nejvíc děcka bavilo se jen tak válet ve sněhu. Večer se děti převlékly do svých kostýmů a šli si 
pro mikulášské nadělení, které je čekalo na konci cesty, kde je čekal Mikuláš, čert a anděl a vysloužili si to 
zpěvem písničky. V neděli začal klasický zmatek jako každou akci, kdy děti hrají ještě nějaké hry a pak se 
nestíhá uklidit chata. Ale my nakonec vše stihli a díky ledu jsme doklouzali na zastávku a na Svinově jsme 
se rozloučili a jeli domů. -Brumla-


