
1. Šarlotka 255 b.
2. Honzík 243 b.
3. Viki 193 b.
4. Daneček 178 b.
5. Alenka 142 b.
6. Majda 137 b.
7. Vaneska 135 b.
8. Adélka 84 b.
9. Viktor 73 b.
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Milí rodiče, ahojky kamarádi! 
Dovolte, abych Vám jménem vedení oddílu popřál v novém roce hodně štěstí, zdraví, pracovních, 
ale i školních úspěchů. Začíná nám další kalendářní rok oddílové činnosti, tak si připomeňme minulé dva 
měsíce, které jsme prožili např. na Čeladné, večerní výšlap na Polanu nebo tradiční vánoční generálka na 
Kaménce.  Poslední akcí v roce byla předvánoční procházka s rodiči v Beskydech. I v nadcházejícím roce nás 
čeká spousta dalších akcí a zážitků, tak hurá do nich…
Teď informace hlavně pro rodiče: Nejsme schopni z naší strany zabezpečit hlídání tábora od stavěčky do 
příjezdu dětí, proto se stavěčka tábora přesouvá na 28-29.6. Akce je určena pro rodiče a odjezd dětí na 
letní tábor bude 28.6. v odpoledních hodinách. Omlouváme se za případné komplikace. Oddíl opět pořádá 
Country bál ve Staré Bělé v kulturním domě vedle kostela. Jde o termín 9. 3. 2019. Pokud máte zájem o 
lístky, volejte IKU – 604 377 292. Kapacita se rychle plní… -Marťan-

Chata Čeladná - 9.-11. 11. 2018:
Jako obvykle jsme vyjeli v pátek. Sraz jsme si dali na nádraží ve Vratimově, kde se nás sešlo všehovšudy 
22. Na tuto výpravu se k nám přidali i ti nejmenší, a to Medvíďata. Jelikož jsme vyjížděli později, tak na 
chatu jsme přišli za úplné tmy, kde nás čekal Čekro. Stačilo se jen vybalit, navečeřet a honem do spacáků. 
V sobotu jsme se probudili a krásnou rozcvičku si pro nás připravil Krtek. Trochu nás prohnal, ale nejsme 
přeci žádné bábovky a něco vydržíme. Po dobré česnekové pomazánce, kterou jsme spořádali na snídani, 
nás čekal den plný her. Zahráli jsme si třeba hru Králi králi, dej vojáčka, lístečkovanou, ovečky a buldoky. 
Prostě typické oddílové hry. Na oběd nám Kamil jako první chod připravil hráškovou polévku, a jako druhé 
jsme si dali masovku s bramborem. Jednoduché, ale vcelku chutné :D Pak jsme si chvilku dáchli, teda 
jen někteří. Po odpoledním klidu jsme zase vyběhli ven, abychom si ještě užili posledního sluníčka. Když 

1. Kiki 463 b.
2. Luky H. 364 b.
3. Kačaba 363 b.
4. Vít Z. 358 b.
5. Filda H. 321 b.
6. Wendy 305 b.
7. Bohouš 281 b.
8. udlík 269 b.
9. Vít H. 255 b.
10. Adam 240 b. 
11. Zuki 239 b.
12. Kastrol 232 b.
13. Julie 229 b.
14. Jony 200 b.
15. Ríša 195 b.
16. Kare 189 b.
17. Makša 181 b.
18. Filip Z. 157 b.
19. Michal S. 116 b.
20. Robin 102 b.

21. Ema 94 b.
22. Dominik C. 85b.
23. Tadeáš  T. 72 b.
24. Michal S. 71 b.
25. Vašnosta 65 b. 
26. Tadeáš V 61 b.
27. Ondra Š. 41 b.
28. Ondra  K 0 b.!

Červeně označeni 
jsou nováčci, kteří 
nastoupili do oddílu 
v září nebo v říjnu.

Bodování list. – pros. 
2018 / družiny:
1.  DRACI 2 278 b
2.  BOBŘI 1 805 b.
3.  VLCI 1 775 b.

Bodování jednotlivců starší - 11-12/2018:

Akce leden - březen 2019:

Bodování jednotlivců Medvíďata - 11-12/18:

12.1.2019 Sraz oddílů na Ostravici
19.1.2019 Uzlařská regata
6.-10.2.2019 Lyžařský tábor
22.-24.2.2019 Chata Jasení
9.3.2019 Country bál
15.-17.3.2019 Chata Kopřivnice
30.-31.3.2019 Brigáda a kino v klubovně



se stmívalo, vzdali jsme to a šli zpět do chaty. Tam jsme si zahráli na mrkvičky a zahradníky. Jelikož nám 
vyhládlo, nezbylo nám nic jiného než si zase nacpat bříška, a to večeří. Něco málo jsme pak ještě zahráli, 
ale jelikož byl den náročný, bylo třeba si jít zase odpočinout. Vyčistili jsme si zuby a šli jsme spát. V neděli 
jsme si o něco málo přispali, posnídali a vyběhli jsme ven. Dlouho jsme tam nepobyli, jelikož jsme se museli 
sbalit, abychom stihli vlak. Vedení pak poklidilo ještě chatu a mohli jsme vyrazit směr vlakové nádraží. Opět 
jsme se rozloučili ve Vratimově pokřikem a šli domů. -Brumla -

Polana - 30.-2. 12. 2018:
A zase po roce nás čekala členy hodně 
oblíbená Polana. Sice jsme ji museli 
o týden přesunout z důvodu velkého 
počtu nemocných vedoucích, ale i tak 
stála za to! V pátek jsme nasedli ve 
Vratimově do vlaku a s dalšími přestup 
se dostali do Velkých Karlovic, kde nás 
už čekal Marťan a přiblížil nám batohy 
blíže k chatě. Po úspěšném příchodu na 
Polanu jsme popapali naše dobroučké 
večeře a šli rychle na kutě. V sobotu ráno 
jsme vstali do krásného zasněženého 
rána, avšak teplota byla hluboko pod 
nulou, byli na nás vedoucí hodní a 
rozcvičku nám udělali v teploučku chaty. 
Pak následovala snídaně, hygiena a hurá 
ven. Poprvé jsme si vyzkoušeli nízké 
lanové překážky ve sněhu, kdy nám 
vedoucí dali postroje a my vyrazili vstříc 
klouzavým, ale zábavným překážkám. 

Musím říci, že všichni byli velmi šikovní a překážky zvládli levou zadní. Ještě jsme si zahráli pár her jako 
například obr, čarodějnice a trpaslík, nebo knedlík, naštípali a pořezali velkou hromadu dřeva, za kterou chci 
všem moc poděkovat, a šli se ohřát dovnitř. Uvnitř jsme ovšem taky nezaléhali a zahráli si ovoce, kompot, 
vymění se všichni ti a mnohé další. Po dalším dobroučkém papání (tentokrát večeře) si zahráli městečko 
Palermo, pak vedoucí zaveleli vyčůrat a spát a my usli jako miminka.  V neděli to už byl celkem fofr, rychle 
najíst, sbalit, uklidit, najíst a odjet. Moc děkuji všem, co se zúčastnili a udělali Polanu takovou, jakou ji máme 
všichni rádi. -Brusinka-

Vánoční Kaménka - 14.-16. 12. 2018:
Kalendářní rok se nám nachýlil a mnozí z nás se nemohou dočkat, až na okenní sklo zaklepe Ježíšek. Jako 
každoročně jsme my netrpěliví Průzkumníci nevydrželi a falešné nadělování si přichystali na Kaménce. Byť 
v Ostravě nebylo po bílé zimě ani památky, my si ji užili v Nízkém Jeseníku. Vystoupili jsme z vlaku, a co 

nevidět se ocitli na chatě. V pátek jsme se ubytovali, snědli večeři a těšili se na tradiční sobotní program. 
Vedoucí nám večer uvařili ingredience na salát, abychom se ihned po snídani mohli vrhnout na naši tvorbu. 
V sobotu jsme tedy udělali výborné vánoční saláty (letos byly všechny skutečně velice podařené!!!), poté 
jsme chystali vánoční přání – burákové soby, knoflíkové sněhuláky, zvířátka z otisků prstů. Pletli jsme 
ozdoby na stromeček z papíru, popř. vyráběli papírové 3D baňky. Před obědem jsme se šli ještě provětrat 
ven. Po obědě jsme pilovali scénky. Pak nadešla očekáváná chvíle. Slavnostní večeře, lodičky, rozdělování 
dárečků a scénky a koledy. Je hezké strávit takto společné slavnostní chvíle. V neděli nás pak už čekalo 
nezbytné balení a cesta zpět domů k rodičům. -Peťa-

Výšlap i s rodiči - 22. 12. 2018:
V sobotu 22. 12. jsme jako každoročně pořádali výšlap s rodiči. Sraz byl na nádraží Ostrava střed, kde 
dorazil i Marťan, který omlouval celou svou rodinu včetně sebe, že nejedou ze zdravotních důvodů. Účast 
byla malá, celkem bylo 7 dětí a 7 dospělých. Komorní procházka začínala na Čeladné, kdy jsme se prošli 
směrem ke kravínu s prohlídkou kraviček a telátek. Poté se pokračovalo k restauraci „Pod smrčkem“, kde se 
nevařilo, ale dali jsme si něco k pití. Nepříjemný personál restaurace nám urychlil náš odchod a dále jsme 
putovali přes vysílač „Žár“ a dále přes golfový rezort Ostravice. Cíl naší cesty jsme našli na hřišti Ostravice 
– zastávka, kde jsme poobědvali a hurá kolem peřejí na vlak směr Ostrava. Myslím si, že se sobotní výlet 
vydařil a všichni jsme se trošku odreagovali z vánočního shonu a všemožných příprav. -Ještěrka-


