
1. Kačaba 228b.
2. Viki 203b.
3. Mája 174b.
4. Víťa 171b.
5. Alenka 163b.
6. Danek 160b.
7. Kristián 148b. 
8. Vaneska 141b.
9. Barča 84b.
10. Viktor 73b.
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Přátelé - kamarádi 
Prázdniny už pomalu klepou na dveře a je potřeba připomenout pár informací. Loukovaná je určena pro děti 
a rodiče. Stavěčka tábora je jen pro rodiče a vedení oddílu. Pokud se budete účastnit těchto akcí, potvrďte to 
prosím telefonicky Marťanovi. Letní  tábor  bude v termínu 30.6.-14.7. Rodiče mohou platit tábor na schůzce 
nebo na účet číslo 9050573/0300 se jménem a názvem akce. Po táboře je potřeba rychle vyprat, přebalit 
věci a pro starší následuje putovní tábor 16. - 19. 7. Jeden den oddychu a jedeme na letní tábor Medvíďat 
21. - 28. 7. pod vedením Ještěrky a Peti. Opět máme pár hříšníků co se týká členských příspěvků. Je z 
nich hrazeno zdravotní pojištění dítěte v oddíle, samozřejmě i provoz klubovny a ceny pro děti. Nechceme 
to financovat z vlastních zdrojů. Vážení rodiče, pokud dítě nedorazí na schůzku nebo na víkendovou akci, 
napište sms s omluvou. Ať neztrácí body do bodování. Děkuji. Sledujte také prosím webové stránky oddílu. 
Všechny aktuality najdete právě tam. -Marťan –

Podzimní Modrý obelisk Čeladná - 3.-5. 11. 2017
Již podruhé, a ne naposledy, jsme se v letošním oddílovém roce společně vypravili na jednu z našich 
oblíbených chat v krásné přírodě Beskyd, na Čeladnou. Tentokrát se však nejednalo o „obyčejnou“ akci 
nýbrž o podzimní Modrý obelisk. Celá akce se nesla v soutěžním duchu. Družiny mezi sebou soutěžily např. 
ve vaření (u kterého jsme se přesvědčili, že se vajíčka dají sehnat i za pěkný úsměv), mrštnosti, signalizaci, 
logice, tajném úkolu, při kterém si všichni vyzkoušeli vědomosti o Disneyovkách a jejich tvůrci, anebo 
netradiční orientaci (ještě štěstí, že ty Beskydy nemají více známých vrcholů, viďte děcka ? ). Tyto soutěže 
probíhaly celou sobotu, takže se nebylo co diviti, že nám všem pěkně vyhládlo. Jak jsem již psal výše, 
soutěžní disciplínou bylo také vaření, konkrétně příprava večeře. Díky tomu jsme si pochutnali na výborné 
pizze, skvělém smaženém sýru a super ohnivých tortillách. Po vydatné večeři jsme zahráli pár drobných her, 
a šli na kutě. Celý víkend doprovázelo krásné slunečné teplé počasí, takže jsme všechen čas, co byl možný, 
strávili společně venku. Pouze neděle nás po ránu přivítala trochu větrněji, ale jinak jsme si akci všichni užili 
dosyta. A jak vlastně celé toto podzimní soutěžení dopadlo? Na krásném 3. místě se umístili Bobři, na 2. 
místě Draci a 1. místo obsadili Vlci.  -Če-

1) Jáchym 434 b.
2) Makša 408 b.
3) Jony 404 b.
4) Ema 399 b.
5) Filip 370 b. (N)
6) Julča 366 b.
7) Čudlík 350 b.
8) Víťa Z. 330 b.
9) Bohouš 325 b.
10) Luky 323 b.
11) Hanka 298 b.
12) Kristýna 281 b. (N)
13) Klikař 280 b
14) Ríša 264 b. (N)
15) Wendy 260 b.
16) Krtek 249 b.
17) Márty 243 b.
18) Natálie 231 b.
19) Robin 225 b.
20) Vašnosta 213 b.
21) Adam 211 b. (N)

22) Vojta 137 b. (N)
23) Míša S. 103 b.
24) Karel 97 b. (XX)
25) Ondra K. 88 b. (XX)
26) Korny 46 b. (X)
27) Nikola P. 30 b. 
(X)(N)
28) Zuki 26 b. (X)
29) Tom Mr. 12 b. (XX)
30) Laura 0 b. (XX)

(X) počet černých puntíků
3 (X) vyloučení z oddílu
(N) nováček

Bodování družin 
11-12/2017:

1) VLCI 2300 b.
2) DRACI 2156 b.
3) BOBŘI 2067 b.

Bodování jednotlivců starší - 11-12/2017: Bodování jednotlivců Medvíďata
11-12/2017:

1. Kačaba 347b.
2. Víťa 312b.
3. Viki 278b.
4. Mája 264b.
5. Vaneska 263b.
6. Alenka 244b.
7. Kristián 177b. 
8. Daniel 153b.
9. Barča 120b.
10. Viktor 71b.

1) Julča 671 b.
2) Kiki 625 b.
3) Luky 611 b.
4) Ríša 590 b.
5) Klikař 550 b.
6) Jonáš 496 b.
7) Čudlík 469 b.
8) Filda 466 b.
9) Márty 463 b.
10) Makša 452 b.
11) Bohouš 419 b.
12) Vít Z. 361 b.
13) Hanka 305 b.
14) Krtek 231 b.
15) Ema 196 b.
16) Adam 178 b.
17) Karla  148 b. (N)
18) Robin 147 b.
19) Wendy 128 b.

20) Vašnosta 103 b.
21) Vojta V. 77 b.
22) Korny 76 b.
23) Zuki 74 b.
24) Naty 69 b.
25) Ondra 68 b.
26) Míša S. 63 b.
27) Karel 52 b.

(X) počet černých puntíků
3 (X) vyloučení z oddílu
(N) nováček

Bodování družin 
01-02/2018:

1) DRACI 2980 b.
2) BOBŘI 2782 b.
3) VLCI 2326 b.

Bodování jednotlivců starší - 01-02/2018: Bodování jednotlivců Medvíďata
01-02/2018:



hře. Hra spočívala v tom, že se nemohla používat 
daná slova jako např. ano, ne, jo, přezdívky (ani 
jména- zdrobněliny), nebaví… těch ,,zakázaných“ slov 
bylo celkem jedenáct. Každý dostal po snídani dvacet 
lístečků a hra mohla začít (před večeří se hra ukončila, 
kde byla lídrem soutěže KIKI, ale Jony se také 
snažil). Jo a vlastně ten, kdo vyslovil zakázané slovo, 
musel dát lísteček tomu, kdo jej jako první slyšel. Po 
rozdělení do tří skupin se hrály hry v těchto skupinách 
a plnily úkoly. Někdo vyhrával někdo prohrával. Celou 
sobotu se trávil čas v chatě z důvodu počasí. Tu už 
byl večer, tak se zahráli stolní hry, které jsme přinesli. 
U toho se také zabrnkalo na kytaru a zpívalo se. 
Konečně se čas chýlil k večerce. Konečně. Byli jsme dost utahaní. Agent nám pustil Hurvínka (ne film, ale 
mluveného). Mnohé jsme se dozvěděli. No někteří ne, protože usnuli. Aspoň v neděli v dobré náladě vstali 
bez rozcvičky. Plní nadšení na buchty se pustili do jídla. Po snídani se šlo ven a zahrál se boj o vlajky. Hra 
skončila remízou. Najednou šlo vše ráz na ráz. Balení, oběd, odpolední klid a uklízení chaty. Na vlak se došlo 
tak tak, ale všechno šlo podle plánu. V dobré náladě jsme se rozešli ke svým domovům. -agi-

Radcák - 28.3.-1.4.2018
Radcák začal jako obvykle v klubovně, kde jsme děti rozdělili do dvou družstev. Do svých skupin dostali po 
jedné obálce, kde byla šifra. Po té co šifru vyluštili, získali instrukce, kam mají jet. Na nic nečekali, vzali si 
svých pět švestek a vydali se na velké dobrodružství. Toto dobrodružství bylo ještě umocněno tím, že každá 
skupinka jela na jiné nádraží a vystupovala i jinak z vlaku, takže nebylo možné, aby šli společně. První 
skupinka nastoupila na Ostravském Hlavním nádraží a jeli přímo až do Kojetína odkud už nekompromisně 
museli šlapat až na místo určení, s tím, že napřed si museli samozřejmě složit mapu. Druhá skupinka jela 

na Svinov, odkud je vlak převezl do Přerova a dále druhým vlakem 
jeli až do Rokytnice u Přerova a pak taky jen pěškobusem.  Naše 
cílová stanice byla Tovačov, kde jsme bydleli v myslivně. Celý 
radcák se víceméně nesl v duchu přípravy našich starších dětí na 
budoucí pozice v šaržích, ale samozřejmě jsme si nezapomněli ani 
hrát! Děti se naučily mnoho zajímavých věcí, jedna z toho byla 
stavba nouzového přístřešku za pomocí celty, další byla záchrana 
a ošetření poraněného člověka, se kterou nás seznámili kluci z 
Červeného kříže nebo základní pravidla přesunu a orientace.  Hry 
byly také postaveny, aby dětem něco přinesly. Zahrály si SMS hru, 
která je na vzájemnou komunikaci a rychlé změny, dále Pavučinu, 

která je také o komunikaci, ale i o strategii, Kufr, který rozvíjí empatii a herecké a umělecké schopnosti, 
Špačka a také jsme samozřejmě nezapomněli připravit pořádnou bojovku, při které se děti vyřádily. Celý 
radcák proběhl dobře a doufám, že děti se už teď těší na další. -brus-

Čeladná - 6.-8. 4. 2018
Jaro je tu, takže začala povinnost nosit hrdě kroj představující Náš oddíl. Sraz byl o něco později než bývá, 
ale i tak se do chaty přišlo ještě za světla. Po seznámení s chatou se zatopilo, ubytovalo a nachystalo na 
spaní. Nebojte byl čas ještě na večeři a blbnutí v chatě. Čas se blížil k večerce. Při poslouchání pohádky 
tvrdě usnuli. V sobotu byla rozcvička, ale to nebylo žádné překvapení. Při návratu na chatu vedení zavelelo 
udělat všichni povinně dvacet dřepů. No, ale to nebyli poslední dřepy, prý, že každou celou hodinu. Nebojte 
vedení se nezbláznilo. Plnil se totiž jeden z úkolů z Hořcovy výzvy (celorepubliková soutěž mezi oddíly a 
jednotlivci z TOMíků). Proč právě ,,Hořcova“ výzva? Hořec je totiž ve znaku asociace turistických oddílu 
mládeže. Po splnění dřepů se dobře najedli a u snídaně přemýšleli jaké úkoly plnit nejdříve. Když bylo venku 
překrásně, nebyla překážka a šlo se plnit ven. No a bylo jich opravdu spousty. Někdo skákal přes švihadlo, 
houpal se na houpačce, rozděloval oheň pomoci ocílky, stavěl se domeček pro skřítky. Během těchto úkolů 
se plnily dřepy. Najednou všichni byli na stromě, kde měli strávit nějaký ten čas ve výšce dvou metrů a výše. 
Čas na stromě plynul a plynul. Konečně se mohlo jít na pevnou zem (no někteří by tam seděli i hodiny). 
Nebyl čas na přemýšlení. Další úkoly bylo třeba plnit třeba viset na větvi a vydržet na ni nějakou dobu, pak 
se nesl kamarád na zádech, 2minuty vydržet v potoce ve vodě po kotníky atd. Byl oběd, ale je třeba naplnit 
žaludek, abychom měli energii na další plnění úkolu. Po odpoledním klidu vedení rozhodlo, že se jde na 

3.místo Bobři. Neděle už byla krátká: snídaně, pak odchod na hřiště. Po hodině dovádění jsme se vrátili do 
chaty a balilo se. Oběd a snad nekonečný úklid nám zabral celé hodiny. Cesta vlakem utekla a už jsme viděli 
rodiče na nádraží. Rozloučení s kamarády a rychle vyprávět rodičům zážitky a pochlubit se dárky. -Marťan- 

Výšlap i s rodiči - 23. 12. 2017
V sobotu den před štědrým dnem jsme se 
rozhodli uspořádat akci pro děti a rodiče. 
Prostě se naladit na vánoční atmosféru 
se sněhem. Při nástupu do vlaku jsme ale 
zjistili, že nám kočárek s Kubíkem nevejde 
do dveří. Rychlá akce………. sundat kola 
a už jsme byly ve vlaku. Cesta vlakem 
utekla docela rychle. Povídalo se, svačilo. 
Vystupovalo se v Ostravici zastávka. Nasadili 
jsme návleky a vyšlápli jsme po modré 
k přístřešku Albínovo náměstí. Stavěl se 
sněhulák. Rychlá koulovačka a pokračujeme 
k hostinci U Veličků. Po polévce a teplém čaji 
jsme vzali směr Malenovice. Cesta byla už 
jen z kopce. Jezdilo se na pláštěnkách. Také 
se zablblo na místním hřišti. Občerstvilo se. 
Za humny už byl Frýdlant. Na nádraží jsme 
dorazili s rezervou. Příjemně unaveni jsme vyplňovali fureďák. Další si dali kávu nebo čaj. Cesta vlakem 
utekla rychleji, než jsme čekali. Na Vítkovickém nádraží jsme se rozloučili a popřáli si krásné svátky. Snad 
se o rok později sejdeme ve větším počtu. -Marťan-

Zimní sraz Ostravice - 13.1.2018
Loňský rok jsme na srazu docela solidně mrzli a tak jsem byl zvědav jak dopadneme letos. Předpověď 
slibovala celkem příjemnou teplotu a dokonce i nějaké to slunce. Karty byly tedy rozdány opravdu pěkně. 
A jak bylo slibováno, tak se i stalo. Celý den bylo opravdu pěkně a hry se hrály prakticky samy. Na menší 
účast jsem si při Zimním srazu zvykl, takže mě deset-patnáct lidí i docela mile překvapí. Až na pár výjímek 



Drakiáda - 19. 11. 2017
Po více než 6 letech jsme se letos rozhodli udělat 
Drakiádu opět jako samostatnou akci. Sraz byl u konečné 
zastávky tramvaje č. 11 v Bělském lese, kde jsme se 
sešli v relativně hojném počtu. Původně jsme měli v 
plánu vypustit ty naše draky na louce přímo naproti této 
zastávky, bohužel, kvůli nepříznivému počasí a relativně 
velké zimě jsme se rozhodli přesunout tuto akci do 
klubovny. Po příchodu do klubovny jsme na nic nečekali 
a po menších technických úpravách našich létajících 
kamarádu jsme se rozběhli na hřiště. Vítr nám zpočátku 
přál, takže draci byli všude kolem nás, po nějaké době 
si to ovšem rozmyslel a draky jsme tedy museli do 
vzduchu dostávat pomocí běhu. Kolem poledne přišli na 
řadu družinoví draci, které si družiny vyráběli na schůzce 
před touto akcí. No, nic si nebudeme nalhávat, letečtí 
konstruktéři z nás asi nikdy nebudou ?. Po této zajímavé 
show jsme se šli ohřát a poobědvat do klubovny. Po jídle 
jsme si zahráli pár her a potom jsme se všichni rozběhli směrem k našim domovům. -Če-

Mikulášská Polana - 1.-3. 12. 2017
Rok se s rokem sešel a my se opět společně vydali na 
Polanu. Počasí nám přálo a obdařilo nás hromadou 
krásného bílého sněhu. Pro některé z nás to byl 
dokonce první letošní sníh ?. V sobotu ráno jsme 
vstali, udělali si menší rozcvičku, hygienu, poté jsme 
posnídali, teple se oblékli a šli hrát hry do té pohádkové 
krajiny. Hráli jsme spoustu super her, jako např. lasery, 
eskymáckou hoňku, nebo MC´Donalds. Potom jsme 
se už jen vozili na igelitech a užívali si sníh. Po obědě 
tradičně následoval odpolední klid a potom jsme si 
zahráli hry uvnitř chaty, především kvůli tomu, aby nám 
uschly naše mokré věci z rána. Zahráli jsme si třeba 
AZ lajnu, šátky, ovoce, či městečko Palermo.  Po večeři 

jsme si vyluštili kvíz,  který nás poté po družinách zavedl k Mikuláši, Andělovi a Čertovi. Vlastními silami 
jsme je našli a tím si zasloužili odměnu. Po tomto zážitku jsme se odebrali do spacáků. V neděli jsme pojedli, 
uklidili a vyrazili směr Ostrava, kde na nás čekali rodiče s otevřenou náručí ?. -Brus-

Vánoce na Kaménce - 15.-17. 12. 2017
Cesta vlakem je nám poměrně známá. Je to stejné, jako na tábor, jenže jsme vystoupili o pár zastávek dřív v 
Heřmánkách. Kaménka je odtud asi 3 km. Cesta je sice značená, ale nikdo z nás ještě tudy nešel. Když jsme 
se kopcem vyškrábali na louku, tak jsme měli malou pauzičku na posilnění. Marťan mezitím vytáhl mapu, 
zorientoval se a prohlásil: „Kaménka je tam a i když to vypadá daleko, tak tam budeme co by dup.“ Taky 
že jo - čím blíž jsme byli, tím jasnější se zdály pouliční lampy, až jsme je viděli naprosto jasně. Chata byla 
krásně vytopená díky Tetkovi, který přijel z Čermné. Vybalili jsme si věci, odevzdali jídlo a šli povečeřet do 
jídelny. Někteří šli spát, jiní si ještě povídali, někteří chystali zeleninu do salátu. To hrozné ráno začalo jako 
každou sobotu rozcvičkou. Vedení se prostě nedá obměkčit a trvá na rozcvičce. Po dlouhém vyjednávání 
byla nakonec v chatě. Bylo totiž -7°C. Po snídani jsme začali po družinách dělat bramborový salát. Nejlepší 
bylo, když jsme jej míchali holýma rukama. Před obědem jsme šli hrát hry s Martinem, Čekrem, Brusinkou. 
Po obědě jsme pak trénovali písničky a scénky a taky dodělávali rozpracované betlémy. Každý jsme si 
vyrobili vánoční hvězdičku z ruličky toaletního papíru. A než jsme se nadáli, tak večer byl tu. Nastala chvíle, 
kdy jsme se měli oblíknout do kroje. Pak jsme šli dolů, sedli jsme si k dlouhým stolům, kmeti nám nabrali 
ten náš výborný salát. 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. 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. Večer jsme pouštěli po družinách lodičky. Naladilo to tu správnou 
vánoční atmosféru. Celkové hodnocení za scénky, písničky, bramborový salát: 1.místo Vlci, 2.místo Draci, 

1) Kiki 419 b.
2) Krtek 347 b.
3) Filda 340 b.
4) Luky 337 b.
5) Julča 300 b.
6) Ríša 290 b.
7) Karla 250 b.
8) Jony 220 b.
9) Márty 201 b.
10) Vít Z 198 b.
11) Ema 195 b
12) Makša 174 b.
13) Čudlík 164 b.
14) Robin 163 b.
15) Bohouš 162 b.
16) Adam 142 b.
17) Hanka 140 b.
18) Vojta V 117 b.
19) Klikař 116 b.

20) Karel 85 b.
21) Naty 72 b.
22) Ondra 48 b.
23) Wendy 40 b.
24) Vašnosta 39 b.
25) Zuki 12 b.

Bodování družin 
03-04/2018:

1) Bobři 1774 b.
2) Draci 1528 b.
3) Vlci 1329 b.

Bodování jednotlivců starší - 03-04/2018: Bodování jednotlivců Medvíďata
03-04/2018:

Akce květen - červen 2018:
18.-20.5.18 Jarní turnaje
1.-3.6.18 Jarní Modrý obelisk
15.-17.6.18 Hrabání louky
22.-24.6.18 Stavěčka tábora

procházku obejmout památný strom. Ale to ještě předbíhám. Předtím se plnil další úkol a to ujít kilometr 
poslepu s asistentem. Došlo se ke kravínu. Na místě se zjistilo, že prodávají zmrzlinu. Nikdo u sebe neměl 
penízky, tak pro ně musel někdo zaběhnout (mimochodem další z úkolu z výzvy). Ze zmrzlinou v ruce se 
sbíralo 50 podpisů. Ten kdo ji snědl, tak si čistil zuby ?. Pokračovalo se teda v procházce a role slepce a 
asistenta se otočili. Tu se najednou objevil památný strom TIS. Z radostí jsme ho objali a přáli si přání. 
Cestou zpátky se hrála hra, ale už ne z výzvy a to medvěd, bomba, brouček. Cestou se sbírali odpadky. Hlad 
se hlásil o slovo. Muselo se nachystat dřevo na oheň, abychom mohli upéct uzeninu. U ohně se zpívalo a to 
tři lidové písně a další repertoár. Konečně posledních dvacet dřepů (no starší ještě pokračovali v celodenním 
dřepování v neděli). Hodinku před večerkou se  jednotlivě zazpívala česká hymna s textem, který předtím 
napsali, u schvalovače. Venku ukázali souhvězdí. Večerka byla na místě. Usnuli jsme při poslechu Hurvínka. 
Je zde neděle. Rozcvička nebyla, ale dobrovolně se šlo zaběhat dva, tři nebo sedm kilometrů. Po běhání se 
zahrála netradiční hra, kterou připravila Makša, ale nezůstalo jen u této hry. Balení, oběd, úklid a šupem na 
vlak. Na nádraží si stáří zadřepovali (pokračovali v úkolu). Při vystupování z vlaku přestoupilo na bus, a je tu 
dalších dvacet dřepů. V autobuse ?. Tak hodně sil a nervů při plnění úkolu z Hořcovy výzvy!!! -agi-

Úklid MS Landek + ZOO - 21.-22. 4. 2018
Tato dvoudenní akce nám začala v sobotu ráno, kdy jsme se sešli v klubovně. Odtud jsme se přesunuli 
tramvajkou na zastávku Hlučínská, následně jsme přešli přes řeku Odru k areálu hornického muzea na 
Landeku a začali náš hlavní úkol. Tímto úkolem bylo tento areál alespoň trošku vyčistit od všude přítomného 
odpadu. Postupně jsme prošli trasu dlouhou přibližně 2 km, během které jsme posbírali několik desítek 
kilogramů plastů, kabelů, pásek, skla a mnoho dalšího odpadu. Našli jsme také několik hornických přileb, 
umyvadel, záchodových míst či autoskel. Nakonec jsme shromáždili tolik odpadu, až jsme ho neměli kam 
dávat a dokonce se nám podařilo přetížit oddílový vozík. Během akce jsme se také dozvěděli mnoho nových 
informací ať už o Landeku a jeho okolí, odpadech obecně, anebo o invazivních rostlinách v okolí Odry. Po 
této fušce jsme už jenom odpočívali. V areálu jsme si zablbli na různých atrakcích, dali si nanuk a vydali se 
směrem do klubovny na večeři a kino. V neděli ráno jsme 
posnídali a vydali se prozkoumat ZOO. Zde jsme strávili 
celkem 4 hodinky a užili si příjemné nedělní dopoledne ve 
společnosti všemožných opiček, hrochů, ptáků či slonů. 
Potom jsme odjeli zpátky do klubovny a plní nových 
dojmů jsme klubovnu uklidili a šli se o své zážitky podělit 
domů. Rád bych tímto článkem poděkoval všem, kteří se 
nebáli ušpinit si ruce a trochu se zapotit a přišli pomoct s 
tímto nelehkým úkolem. Máte můj obdiv ? -Če-



se naši borci a borkyně do připravených programů vrhli se vším odhodláním. Míčky při přehazování svištěly 
vzduchem, pálky ťukaly do dřevěných koulí frekvencí přesahující tlukot srdce a papírové trubky kmitaly 
vzdychem jako při explozi v továrně na kobercové role. Oddíly si opět přichystaly velmi pěkný program a 
tak trochu zamrzí, když se objeví pár lidí kteří se raději schovají do lesa a házejí po sobě šišky. To že se pak 
před koncem programu - vy házeči - ukážete alespoň na našem slalomu, aby jsme viděli že se soutěží jakoby 
účastníte - to mi náladu už fakt nemůže zvednout. Ale abych nebyl svým článkem jen negativní, tak ke konci 
musím velmi poděkovat všem, kteří se her s nadšením účastnili. Svými výkony a nasazením jste ukázali, že 
se stále nemáme v konkurenci jiných oddílú za co stydět. DÍK! -paf-

Uzlařská Regata - 20. 1. 2018
Uzlařská regata konající se tradičně ze startu nového roku přímo v Ostravě není nic jiného, než soutěž 
ve vázání 6-ti základních uzlů na čas. Startujete, běžíte, vážete a když dovážete tak stopnete čas (nebo 
dvakrát, když se netrefíte na tlačítko). Od stopnutí času se na vázačky už nesmí sáhnout a čeká se co nahlásí 
rozhodčí – jestli je uvázáno správně. Jediné čeho je třeba se trochu obávat, je ranní vstávání či zamotané 
vázačky. Sraz totiž bývá kvůli přihlášení do soutěže a kvůli roztahanosti našeho města  docela brzo. No to ale 
není něco, co by nám mohlo vadit. I letos se partička mžourajících sešla v docela slušném počtu odhodlaná 
ukázat co umí. A vůbec to nebylo špatné. V každém rozběhu byl minimálně jeden zástupce Průzkumníků. 
Někteří po prvním kole skončili na prvním nepostupovém místě (tedy 9. Místo v rozběhu), takový pech potkal 
třeba Kiki, Čudlíka nebo Fildu. Naštěstí se běží ještě druhé kolo a tak mohli svou smůlu napravit. Některé 
rozběhy pak připomínaly vázání v klubovně, protože běželo více našich zástupců najednou – Makša, Vendy, 

Ema a Kiki si z toho v druhém kole udělaly vyloženě vlastní soutěž. V 
průběhu soutěžního dne se vyvěšují přehledné tabulky s umístěním a 
časy, které soutěžící dosáhli. Dá se vyčíst kde co – nejrychlejší časy kola, 
kategorie, celého dne…prostě supr věc. Třeba Jáchym s Krtkem zaběhli 
nejrychlejší časy 1.kola ve své kategorii, celkově pak 9. a 10. nejlepší čas 
celého ročníku vůbec. Jáchym svou kategorii dokonce i vyhrál. Skvěle 
vázala i Makša, která získala parádní třetí místo. Z dalších umístění v 
rychlosti (šéfredaktor ztrácí trpělivost a vyhrožuje vypnutím elektrické 
sítě – že prý už mám 10 dní po uzávěrce…) – tak tedy v rychlosti vypíšu: 
11. Filda, 7. Kiki, 12. Ema, 27. Vendy, 9. Luky, 11. Jony, 15. Čudlík, 18. 
Vašnosta, 11. Julča, 7. Klikař, 5. Krtek, 11. Čekro, 15. Martin. Všem 
účastníkům gratuluji k jejich umístění a hlavně k odhodlání, s jakým 
se po stratu vrhli k vázačkám. Jáchymovi pak ještě zvlášť za parádní 
úspěch v superfinále (speciální kolo vítězů svých kategorií) kde doběhl 
na 1. místě a získal tak do svého držení hlavní cenu – putovní dřevěnou 
loď. Tak lidi za rok na regatě zase ahoj! -paf-

Jasení - 26.-28. 1. 2018
Chata Jasení patří k těm lepším chatám na kterou jezdíme, a tak se mnoho z Vás na tuto akci velmi těší. 
V lednu bychom čekali spousty sněhu a závějí, ale po sněhu ani památky. Sobotní den jsme převážně byli 
venku, a když jsme dorazili na palouček do lesa, kde chodíváme hrát hry, tak jsme byli mile překvapeni. Tak 
jak nikde nebyl sníh, tak palouček byl jako jediný pod sněhem. Mohli jsme si zahrát spoustu her jako např. 
bojovku o vlajky, sněhovou bitvu - věže, hod na věž sněhovou koulí dle věku (Zvítězil Jonáš a získal navíc 
body do bodování), hutu tutu, šifrovaný závod v lese a spoustu dalších her. K večeru se vyráběly masky, 
které hodnotila porota dle kategorií a dokonce propukl rej masek na večerní zábavě. Celou akci nám vařila 
Dorka s Martinem. Tímto bych jim chtěl moc poděkovat, protože jsme si výborně pochutnali. - Martin-

Vesmír Bolatice - 9.-11. 2. 2018
Z kalendáře svítila poznámka o další akci, tentokrát v Bolaticích. V pátek jsme tedy se sešli u klubovny, naložili 

batohy a odcestovali tramvají, autobusem a 
nakonec, jako správný turistický oddíl, i po 
svých na základnu. V té nás naštěstí čekalo 
příjemné teplo, po cestě se totiž drasticky 
ochladilo, div jsme za chůze nezmrzli. V 
sobotu nám to nedalo a pelášili jsme ven. 
Nejdříve jen na zkoušku, na hřiště, kde 
jsme si zahráli rugby. Odpoledne jsme 
pak vyrazili kousek za poslední baráky, k 
malému lesíku, kde jsme z boje o vlajky 
udělali velkou koulovací hru. Po večeři nás 
čekaly společné hry v teple společenské 
místnosti, při kterých jsme potrápili své 
mozkové závity a vyčerpaní šli do hajan. V 
neděli jsme si odhlasovali, že venkovní hry 

vynecháme a zůstali jsme v teple. Po obědě nás čekal úklid, se kterým jsme se i v tom malém počtu dobře 
popasovali a vydali se na cestu domů. -Pulec-

Kopřivnice - 16.-18. 3. 2018
V pátek lilo jako z konve, ale když se vystupovalo z vlaku v Kopřivnici, překvapilo nás, že zde padal sníh z 
deštěm. Za takového počasí a za tmy se šlo k hájence. Také byla dost velká zima a těšili se do teplé chaty. 
Nemilé překvapení bylo, že v chatě je větší zima než venku. V chatě aspoň nesněžilo-nepršelo a mohli si 
odpočinout a povečeřet. Mezitím se zatopilo v jídelně a ve sklepě. Po nějaké chvíli se dal pokyn k přesunutí 
do horního patra, kde byly postele. Konečně měl každý svoji postel a mohlo se pustit do vybalování. Hodiny 
se blížily k večerce. Umyly se zoubky a šly do teplého spacáku. Při poslechu pohádky už bylo teplo a záhy 
usnuli. Po hvizdu z píšťalky se zjistilo že nejen že je budíček, ale rozcvička venku. Ta nás probudila. Venku 
ještě více mrzlo a bylo všude bílo. Po rozcvičce se posnídalo a během snídaně jsme se dozvěděli o celodenní 


