dokázali jsme se dostat suchou nohou na moravskou stranu Ostravice. Na věži nové radnice jsme nažhavili
buzoly a z ptačího pohledu poznávali památky, správný název do správné kolonky a další jméno je na
světě. Po malé svačince vyrážíme na další sérii úkolů. Podle pamětních desek sestavujeme sicilské jména
mafiánských hodností, na dalším namáhavém úkolu zvedáme Tetku do výše ať nám přečte pořadí hodností.
U Aďi v její bojovce spojujeme jména a hodnosti a zjišťujeme, že nám chybí šéf a tak díky tajné informace
od Aďi vyrážíme za Šéfem šéfů za Capo Di Tutti Capi do klubovny. Někteří jeli přímo a někteří okružní jízdou
jako Draci. V klubovně dopadáme Šefa a sestavujeme strukturu celé mafie. O některých Jestřábech jsem si
myslela, že jsou slušní, ale že žijou v takovém temném podsvětí jsem fakt nečekala. Následuje vyhodnocení
a sladkou tečkou ve formě mini zákusků od naší cukrářky ukončujeme tuto akci v klubovně. Teď malá
reklama: cukrářka má výrobnu u naší klubovny, prodává čerstvé zákusky, vyrábí dorty na zakázku a byla tak
hodná, že přijela do práce jen kvůli nám. Za to jí moc děkujeme. Celý den byl ve znamení spokojenosti jak
Jestřábů z dobře připravené hry tak i družin z atmosféry plné zážitků a unavených, ale spokojených členů. A
pořadí? Není tak důležité, neboť to byl skvělý den, ale přece pro pořádek: 1. Vlci 2. Draci 3. Bobři.
-M*A to je vše, těšíme se na další povedené akce redakce Bumerangu.

Bodování jednotlivců - leden - únor 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15
16
17
18

Čekro
Brumla
Brusinka
Pulec
Čičin
Bomba
Kalcit
Dortík
Meki
Krtek
Citronka
Kari
Frída
Žuzik
Šmudla
Tom
Míša
Pepr

598b.
530b.
518b.
441b.
408b.
396b.
391b.
353b.
336b.
333b.
310b.
310b.
293b.
260b.
204b.
158b.
153b.
148b.

19
20
21
22
23
24
25
26
26
28
29
29
31
32
33
34
35
36

Martin
Vojta
Kerol
Žihi
Kamínek
Nikča
Čiči
Torpédo
Vera
Niki L.
Michal P.
Vendy
David
Tomáš J.
Dominik S.
Bára B.
Matěj M.
Marek

136b.
130b.
119b.
98b.
96b.
93b.
87b.
74b.
74b.
62b.
57b.
57b.
53b.
42b.
37b.
19b.
14b.
11b.

37
38

Mikuláš
Tomáš S.

7b.
6b.

Bodování družin:
1 Vlci
2 Draci
3 Bobři

792b.
598b.
512b.

Předběžný plán akcí pro rok 2011:
5. 3.
6. - 12. 3.
18. 3.
25. - 27. 3.
8. - 10. 4.
15. 4.
21. - 25. 4.
29. 4. - 1. 5.
13. - 15. 5.
27. - 29. 5.
10. - 12. 6.

Country bál pro rodiče
Lyžák
Kino
Dvoudenka
Dvoudenka
Kino
Radcák nad 13 let
Meleček
Stíny / překvapení
Jarní turnaje
Obelisk

17.- 19. 6.
24. - 26. 6.
2.-16.7.
20. - 21.8.
24. - 28.8.

Loukovaná
Stavěčka s rodiči
Letní Tábor 2011
Bouračka pouze pro rodiče
Puťák

Akce budou průběžně aktualizovány, sledujte další
výtisky Bumerangu!
Mnoho krásných chvil s oddílem přeje
Vedení oddílu Průzkumník

TOM Průzkumník: Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka ; bankovní spojení: 9050573/0300 IČO: 65497651
mobil: (Marťan) 777 039 815 ; email: info@pruzkumnik.com ; www. pruzkumnik.com

leden - únor

2011

Bumerang
OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Savana kamarádi,
zajisté jste si již všimli co se u nás doma chystá. A tyto změny nemají vliv pouze na náš soukromý život, ale
značně bude ovlivněna i naše činnost v oddíle. A proto zasedala rada starších, aby činnost oddílu nebyla
ovlivněna. Což se, myslím, podařilo. No nebudu vás dále napínat. Hlavním vedoucím se stává Marťan. Přeji
nejen Marťanovi, ale i vám ať spolu prožijete mnoho krásných chvil, problémy ať neodplují, ale ať je vždy
úspěšně vyřešíte. Vaše důvěra bude zavazující nejen pro Marťana, ale pro celé vedení. Myslím si, že pod
jeho vedením vás čeká mnoho nezapomenutelných chvil. Jsem rád, že i Jestřábi jsou schopní, že jsou a
budou pevnou oporou v každé chvíli.
Za nás vám chceme poděkovat za společné chvíle, které nás naplňovaly pocitem dobře stráveného času,
děkujeme za mnoho nezapomenutelných zážitků. Jsme opravdu rádi, že jsme mohli každého z vás poznat
jako osobnost a těšíme se na další společná setkání.
Nyní prosím ty z vás, kteří se těší na chvíle budoucí. Naučte se jako důkaz důvěry Marťanovi novou adresu
hlavního vedoucího: Martin Bílý; Františka Formana 41; Ostrava - Dubina; 70030; a telefon: 777039815.
Další dobrou zprávou je, že se nám podařilo sehnat peníze na nákup nových stanů. Proto jsme nechali
opravit starší Jurky a k těmto dokoupíme dalších deset stejných dvoumístných. Takže od jara pouze po
dvojicích. A staré Stanapy nabízíme k odprodeji. Cena je stanovena na 400,- za kus, ale bez kolíků. Znáte
to kdo dřív přijde ten dřív mele.
A na závěr je třeba zmínit letní tábor. Vrchol družinové sehranosti. Čtrnáct nocí v podsadovém domečku,
čtrnáct dnů nabitých programem a dobrodružstvím. Plných čtrnáct dní s kamarády. Troufám si tvrdit
opravdový ráj na zemi. Přátelé je to jako každý rok, někteří dostanou závaznou přihlášku a vy kteří jste
dostali přihlášku pouze předběžnou, nezoufejte. Stan máme i pro vás, opravdu chceme, aby jste jeli, jen
musíte zatnout zuby a začít jezdit na víkendové výpravy, ale bližší informace máte na přihlášce. Takže zatím
táboru na---zdar.
-Te-

8. 1. 2011 - Zimní sraz

Tradiční akce na začátku kalendářního roku. Počasí sice moc
nepřálo, ale i přesto se nás sešlo kolem 120 soutěžních nadšenců.
Skoro všechny oddíly měli připravenou nějakou soutěž, takže
rozhodně se nedá říct, že by nebylo co dělat. Naši Jestřábi
připravili průzkumnický tradiční slalom a Čekro, Brumla, Kari a
Bruska připravili slalom důvěry. Obě soutěže navštívila spousta
lidiček. A když jsme začali vyhodnocovat, tak přestalo přát i počasí
a začalo poprchávat, to ale neodradilo spoustu sáňkařských
nadšenců, kteří se na zbytku sněhu vydováděli až až. Hromadný
nástup s vyhodnocením pak proběhl v blízké pergole. Tam jsme si
připadali jako sardinky, ale i mezi sardinkama se podařilo rozeslat
těch pár diplomů a pár jich došlo i k nám. Díky všem za účast.
-Te-

21. - 23. 1. 2011 - Kusalíno
Sraz jsme měli jako vždy na zastávce Josefa Kotase. Z nádraží Svinov jsme se popovezli směr Hranice na
Moravě. Na další vlak jsme čekali asi 40 minut. Ve Vsetíně jsme čekali jenom chviličku na bus, který nás
zavezl ke zbrojovce. Na chatu jsme došli za absolutní tmy. Chvíli trvalo než se našly klíče od chaty. V pátek
jsme už nic nepodnikali, donesli potraviny do kuchyně, ubytovali se a šli spát.
Sobotní rozcvička probíhala v chatě pod vedením Tetky. Po oběde jsme se vrhli na dřevo. Co nejrychleji
naplnit 5x lavor dřevem se podařilo jako první družině Draků, pak Bobrům a jako posledním Vlkům.
Večer byl kolotoč učení, mapa-topo-buzola s Pájou, s Tetkou informace a použití GPS a s Marťanem použití
morseovky a její využití při šifrování zpráv.
Kdo chtěl mohl pak zpívat s Petrou a Marťanem, anebo
si zahrát bang a kostky. V Segřině hře Bomba a štít jsme
si pekelně protáhli nohy. Kdo neutekl před bombou a
neschoval se za štít tak měl smůlu a vybouchl. V Evoluci s
Petrou jsme si protáhli kolena a vykřičeli hlasivky. Večerní
usínání nebylo vůbec špatné, kdo neusnul s Marťanovu
pohádkou, tak po ABCedě s Petrou určitě .
V neděli se nic neděla, a tak jsme se toho i drželi a
rozcvička nebyla. Po snídani jsme se vrhli na hru Marsal.
Po úplném vyšťavení jsme došli do chaty a začali uklízet a
balit si věci. Busem od zbrojovky k nádraží a pak vlakem
do Ostravy.
-Mf29. 1. 2011 - Regata
Zdá se to nepochopitelné. Tato uzlařská regata byla již 28. ročníkem. My jsme určitě nemohli chybět a
také se zúčastnili. Do startovací listiny se nás zaregistrovalo 27, což dokazuje, že se na tuto soutěž náležitě
připravujeme, jak v oddíle, tak doma. Nechyběl ani trénink v klubovně v úterý, ve čtvrtek a v pátek před
soutěží. Přišel den D, nervozita stoupala, ruce se klepaly, i když v tomto případě to bylo tím, že lidí bylo
hodně - cca 250 a při představě, že každý má dvě oči, kterýma tě může sledovat je to číslo alarmující! No
kdo by neznervózněl, takový trapas.
Uzlařská regata je soutěž ve vázání šesti základních
uzlů na čtyřech vázačkách. Je to ,,neoficiální
mistrovství“ v Moravskoslezském kraji, kde se
sejdou všechny oddíly tohoto kraje a soutěží o
nejkratší čas. Někdy se to i nepodaří a někteří
je nestihnou uvázat do limitu nebo se nepodaří
nějaký uzel (nebo se nám rozváže a jsme DISK) a
máme po náladě a v tom lepším případě je ještě
jedno kolo, ve kterém si to můžeme spravit. Pokud
se dostaneme do TOP 8, tak se zúčastníme 3. kola
(semifinále) o první až třetí místo. Ti, kteří ve své
kategorii byli na 1. místě, jdou do dalšího super-

finálového. Zde se hraje o velkou loďku mimořádné hodnoty.
Dostáváme se do vyhodnocení této soutěže. Na stupni vítězů se dostali ve své kategorii Dortík (1.), Brusinka
(1.), Torpédo (2.), Čekro (2.), Pulec (3.). Za své časy byli náležitě oceněni a dostali od sponzorů akce
hodnotné ceny. Děkuji všem, i těm kteří se neumístili, ale zúčastnili se! Hlavně, že jsme nebyli DISK!!!
-Ag11. -13. 2. 2011 - Pevnost
Opět je tady víkend a je čas na další oddílovou akci.Podle
pokynů byl cíl naší akce Pevnost oddílu BVÚ. Nikdy
jsem tam nebyl, proto jsem byl zvědavý a napjatý. Na
srazu se nás sešlo třináct včetně vedení. Cesta vlakem
utekla poměrně rychle. Jeden přestup v Suchdole a už
na nás svítí nádražní tabule Fulnek. Je čas vystoupit
.Udělal se nástup kde se upřesnily pokyny. Úkolem
bylo vyndat si pláštěnku a čelovku.Nikdo nevěděl proč
ale po chvíli jsme pochopili když se z temného zákoutí
nádraží vynořil Tetka. „Vezmu vám batohy!“ Zavolal. Po
rozchodu jsem utíkal rychle k autu do řady, jen aby
se tam ten můj batoh vlezl. Povedlo se.Po krátkém
poučení jsme vyrazili k chatě. Cesta bez batohů a při
rozsáhlém rozhovoru nám utekla a najednou už stojíme
před chatou. Na úvod proběhlo kolečko, kde jsme se
seznámili se všemi zákoutími chaty. Nejvíce mě zaujalo
druhé podlaží kde se nacházel stůl pro stolní tenis. Poté
se rozdělilo ubytování a vybralo se veškeré jídlo. Všichni jsme byli hodně unavení proto se stihlo jen ubytovat
a hurá do spacáku. Za chvíli Marťan volal po chatě „večerka“ a to bylo také poslední co jsem slyšel.
Ráno při probuzení jsem se převaloval ve spacáku a vyčkával na budíček. Agent nakonec všechny probudil
a následovala rozcvička. Po snídani se hrály hry na louce i v lese. To už dorazil i Pavel a proto se vrhlo
na pořádnou bojovku. Čas utíkal hodně rychle neboť to už Marťan volal přípravu na oběd. V odpoledním
klidu se hrály stolní hry. Po odpoledním klidu se hrálo na patnáct a boj o míč, které měli na starost Agent s
Pavlem. Po bitvě jsme se přesunuli do chaty kde jsme hráli další hry od Marťana. Večer se hrálo na kytaru a
zpívalo. Volno bylo i na stolní tenis ve kterém se zahrál kolotoč. To byl zážitek. Po chvíli nastal čas ke spánku.
Den byl hodně náročný tak jsme ani neprotestovali.
Ráno byl budíček posunutý a ani mi to nevadilo. Rychlá snídaně kde v průběhu dorazil Tetka s Mihou. Po
snídani se zahrál Beng, stolní hokej, piškovorky a nesmíme zapomenout na stolní tenis. Všeho ale s mírou
proto, jsme se museli za chvíli balit a každý měl za úkol uklidit nějakou část chaty. Vše se stihlo a nastal
čas se rozloučit a opustit chatu. Po necelých dvou hodinách chůze jsme v cíli. Cesta vlakem utekla stejně
rychle jako celý víkend. Jen Čekro na nic nečekal a usnul nám dokonce už ve vlaku. Na rondlu jsem si teprve
uvědomil že jsem vlastně doma. Tahle akce se vydařila a hlavně opět jsem unavený ……
-Ma26. 2. 2011 - Po stopách Mafie
Po dlouhé době nás čekala velká úkolová hra v centru Ostravy „Po stopách mafie.“ Kdy jsme formou obálek
sbírali tajné zprávy, které nám pomohly poodhalit celou strukturu
mafie a postupem času najít a zneškodnit mafiánské podsvětí a
mafiánského šéfa Capo di tutti capa, kterého zastupoval v kabátu a
černém klobouku Tetka. Úkoly to byly netradiční. A tak po prvním úkolu
u Agenta v knihkupectví, kdy jsme hledali autora knihy Klub osamělých
srdcí, kterou napsal pan Pecháček jsme zjistili první přezdívku a to
Segra, přes nápovědy i přezdívku Marťana. Dostáváme další pokyny,
kde nás čeká další zajímavý úkol. U Apa ochutnáváme potraviny a
doplňujeme názvy do křížovky. Zkuste si bez čichu a zraku poznat
karotku. V morseovce popsaná trasa k Segře a její pohybový testík. U
Mirfila jsme si pod Sýkorovým mostem zkusili lezecké schopnosti členů
družiny a o kus dál Marťan a Peťa. Od nich jsme nafasovali slušivé
vesty, místo klobouků přilby, do ruky lopatu na pizzu a měli jsme
nastoupit do něčeho, co barvou připomínalo nejvýznamnější produkt
od společnosti Chiquita – banán. I když důvěru to moc nevzbuzovalo,

