Lyžařský tábor - 24.-28.2.2016
Když jsme zvažovali, kde bude letošní lyžařský tábor, tak jsme se shodli, že bychom si všichni zasloužili
trochu komfortu a to v podobě ubytování v teplém a prostorném objektu, stravování a v neposlední řadě
možnost využít vleky u chaty. Po dlouhém výběru chat přišel Agent s tipem na chatu Hrádek kousek od
Třince. Jsme moc rádi, že o tuto akci byl velký zájem a to v celkovém počtu 48 lidí. I když po našem
příjezdu na chatu vydatně sněžilo, tak vleky u chaty se díky nedostatku sněhového základu nemohly rozjet.
Nicméně lyžařské tábory pořádáme již od roku 2005 a nikdy se nám nestalo, že bychom nelyžovali, a tak
jsme hledali možnosti v okolí. Bylo nám jasné, že za sněhem a lyžováním budeme muset dojíždět. Vybrali
jsme tu nejlepší sjezdovku v okolí a to v Mostech u Jablunkova. Sice cesta od chaty k vlaku trvala zhruba
hodinu a vlakem se jely 2 zastávky, tak lyžování na tomto ski areálu za to stálo. Dokonce jsme všichni
vyzkoušeli i místní bobovou dráhu. O program na chatě se nám starala Maruška a 12 měsíčků, tato etapová
hra nás provázela celým pobytem a to od otázek od měsíce Března, výroby fialek, nalezení hmoty na výrobu
a malování jahod dále výroby jablíček a umístění na strom pomoci navigátorů. Doufáme, že se všem líbilo
a musím pochválit všechny začátečníky, kteří se zvládli poprat s lyžemi, vlekem a základními lyžařskými
dovednostmi a také velké díky instruktorům, kteří jim věnovali svůj čas. -mar-

Bodování jednotlivců starší - 01-02/2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Čudlík
Bruska
Makša
Luky H.
Peťa
Julča
Zuki
Víťa
Jony
Brumla
Čekro
Žuzík
Ema
Márty
Frida
Krtek
Ondra L.
Kity
Bohouš
Anet

301
282
278
269
260
258
250
249
230
226
211
204
201
190
184
181
166
154
147
145

21. Korny
22. Matěj K.
Matěj Š.
23. Míša D.
24. Růžovka
Dominik
25. Vendy
26. Míša S.
27. Ondra
28. Tom M.
29. Ríša
30. Gabča
Dan
31. Tom W.

139
131
131
129
98
98
90
82*
60*
55*
52*
30*
30
1*

Bodování družin
01-02/2016
1. Vlci
196
2. Draci
146
3. Bobři
144

Bodování jednotlivců Medvíďata -01-02/2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Víťa - Vít Hájek
Háňa – Hanka Žatecká
Pája – Pavlína Skalská
Eli - Eliška Hojecká
Naty – Natálie Kovaříková
Filda – Filip Halfar
Vláďa - Vladislav Hojecký
Mrkvička – Kateřina Špačková
Robin – Robin Buchal
Viki - Viktorie Laníková

206b.
199b.
189b.
188b.
186b
185b
184b
178b
160b
103b

Akce březen - duben 2016:
5.3.16
Harry Moučka
12.3.16
Country bál
18.-20.3.16 Pevnost BVÚ
25.-27.3.16 radcák
8.-10.4.16 Hájenka Kopřivnice
23.4.16
Jednodenka
30.4.16
Lagori
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leden - únor 2016

Bumerang
OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Dva měsíce utekly jako voda v Odře a opět sedím s hlavou v dlaních nad úvodem k Bumerangu.
Co napsat, jak podat tu spoustu informací, aby zněly alespoň trochu rozumně. Začněme tedy tím
nejjednodušším ale také nejdůležitějším, jelikož se jedná o rozhodnutí mimo organizaci:
V Únoru 2016 došlo k úpravě podmínek pro pohyb po pozemních komunikacích. Po setmění je
nutné mít na sobě reflexní prvky. Doposud jsme je nosili - vepředu a vzadu, v tom problém nebyl - ale nyní
je nutno mít každého člena takto vybaveného. Budeme to uvádět v pokynech, ale využívám této příležitosti
abych vás - rodiče - požádal, aby jste svým dětem na výpravu takovéto prvky pořídili. Nemusí to být přímo
žlutá vesta se světelným znamením a houkačkou. Postačí reflexní pásek na ruku, který přibalíte do horní
kapsy batohu, aby byl po ruce. Pokud má vaše dítě bundu/oblečení s všitými ref. prvky, pak máte věc
vyřešenou.
Drobet jsem nakousnul věc balení batohů. Většina z členů již začíná pomalu chápat, že dobře
zabalený batoh jim ušetří spoustu námahy při přesunu. To poznáme hlavně podle batohů zabalených před
odjezdem z akce. Je nám jasné, že balení na akci většinou provádí rodiče. Necháme to na vás, nicméně když
si dítě balí samo (třeba i pod dohledem) bude lépe vědět, kde a co v batohu má. Nebude pak po příjezdu
vybalovat celý batoh jen kvůli tomu, aby našlo přezuvky nebo suché ponožky. Prostě přesně budou vědět,
kde si hledané věci zabalili. Postupem času jak budou přibývat zkušenosti s balením i výpravami, se naučí ,
které věci jsou zbytečné. Nebudou balit troje bundy, patery triček nebo těžké pouzdro s hromadou pastelek
a blok A4 se 60-ti listy papíru. Budou již vědět že tolik věcí je zbytečná zátěž na zádech, protože je nevyužili
a příště některé z nich prostě nezabalí. A když už balíte batohy svým dětem sami, balte je alespoň s dítětem
za zády, aby věděli, co kde mají. Dále jsem si všiml, že mnozí na výpravy nosí dvojdílný hliníkový ešus. Proti
tomu nic nemám, spíše naopak. Je ale nutné položit si otázku: Opravdu využiju také ten druhý, větší díl?
Nestačí jen jeden a druhý - i když z lehkého materiálu - není on vlastně zbytečnou zátěží? Ke konci odstavce
už jen připomenu základní pravidlo při balení batohů: Těžké věci vždy dolů nebo blíže k zádům, budou-li
nahoře, nebo ještě hůře na vnější straně batohu, tak se posune osa těžiště od zad a batoh bude dítě táhnout
dozadu a k zemi. Díky tomu se mu půjde špatně, rychleji se unaví a časem ho budou bolet záda. Člověk je
úžasný tvor. Dokáže unést obrovskou váhu, jen musí vědět jak na to.
Závěrem už jen organizační připomínka. Tou je upozornění na zdánlivě sníženou aktivitu oddílu v
období Březen - Duben. Může se zdát, že výpravy nebudou tak často jak bývá zvykem. Opak je ale pravdou.
V tomto období organizujeme akce také mimo ,,standartní formát“. Mluvím o Harryho Moučkovi, Country
Bálu a radcáku pro vedoucí a šarže. Tyto akce vyžadují naši přítomnost, ale nelze z nich udělat klasickou
výpravu pro celý oddíl. Proto bude v následujícím období přes víkendy více ,,bílých míst“ než bývá zvykem.
Žádem rodiče o zaplacení členských příspěvků v hodnotě 200,- Kč na II. pololetí -paf-

Zimní sraz Ostravice - 9. 1. 2016

Jako každý rok i tento nastal čas, abychom
se vypravili na naší první výpravu v novém
kalendářním roce.
A samozřejmě to
nemůže být jiná než jednodenka na
Ostravici. Ale teď od začátku… Sraz byl
v sobotu ráno u klubovny, odkud jsme se
přesunuli autobusem na Ostravici. Poté
jsme vystoupali k srubu Baníku, kde sraz
začal. Každý oddíl si připravil jednu soutěž,
některé byli i tak akční, že i více. Po prvotním
nástupu, kde nás seznámili s počtem
zúčastněných a se soutěžemi započal boj o
nejlepší umístění za oddíl a jednotlivce. Jó,
a abych nezapomněla, náš oddíl si připravil jako každý rok tradiční Slalom. Děti mohly bojovat také v hodu
na cíl, v tahání klády přes les, ve Ferrari, v poznávání vlajek států (kde to celé vybuřili Peťa s Čolkem), dále
taky v lanotoči nebo ve stavění kostiček podle návodu. O půl jedné byl konec soutěží a tak dětem začalo
volno. Starší šli vyhodnocovat a psát diplomy za Slalom a děti si mezitím zahrály na buldoky nebo válely
sudy z kopce. Prvotní plán byl sice, že budeme bobovat, bohužel podmínky moc nevyšly takže jsem ho
trochu pozměnily :D Ve dvě byl plánován závěrečný nástup, který bohužel začal až o patnáct minut později
kvůli malých technickým problémům. Průzkumníci si vedli, tak dobře až nás to překvapilo a proto vám můžu
z hrdostí oznámit, že náš oddíl skončil na krásném třetím místě a vyhrál zbrusu novou buzolu!!! Po nástupu
jsme se urychleně sbalili a vydali k autobusu, který nás zavezl zpátky ke klubovně. Bohužel, autobus měl
také malé technické obtíže, takže jsme nabrali zpoždění 30 minut. Nakonec jsme se všichni v pořádku
dostali ke klubovně a ukončili tuhle velmi úspěšnou akci. Ještě jednou chci poděkovat všem průzkumníkům,
kteří se zúčastnili, a doufám, že příští rok obhájíme zase třetí místo nebo i lepší :) –brusUzlařská regata - 16. 1. 2016
Rok utekl jako voda a máme zde opět Uzlařskou regatu, což je soutěž ve vázání 6 základních uzlů na čas.
Tato akce se již tradičně konala v tělocvičně Střediska volného času na Ostrčilově ulici. Co se počtu týče,
letos se nás bohužel sešlo
poskromnu, ale i přesto
jsme se snažili ze všech sil,
abychom obhájili stupně
vítězů z předešlých ročníků
a potvrdili tak, že patříme
mezi „uzlařskou“ elitu. Po
příchodu do střediska začal
typický každoroční kolotoč:
převléknutí, zaregistrování,
rozdání startovních čísel
(letos jsme měli krásná nízká
čísla), protažení a nesmíme
samozřejmě
zapomenout
na vydatný tréning i na
následné závody. Závodilo
se ve dvou základních
rozbězích, poté přišlo finále
a vše zakončilo superfinále.
Základní rozběhy se nám vydařily a mnoho z nás (celkem 7 členů) postoupilo až do finále. Znenadání tréma
u finalistů ale narostla a to se ukázalo jako hlavní kámen úrazu. Uzly se začaly rozvazovat, časy se začaly
zvyšovat a protivníci se začali zlepšovat. Konečné umístění tomu také odpovídalo, ale i přes tyto komplikace
bylo stále velice dobré, v porovnání s obrovskou konkurencí. Nejlépe se letos ve svých kategoriích umístili:
Makša (5. místo), Ségra (5. místo), Krtek (5. místo), Brusinka s Pulcem (6. místo), Péťa (7. místo) a Čudlik
(8. místo). Bohužel se nám letos nepodařilo obhájit stupně vítězů, ale i tak, jsme si potvrdili, že s tolika lidmi
ve finále stále patříme mezi již tu zmíněnou „uzlařskou“ elitu. Na druhou stranu, díky tomuto umístění jsme
nečekali na slavnostní vyhlášení výsledků a doma jsme byli o hodinku dříve, než bylo v plánu. -ček-

Kino v klubovně - 30. 1. 2016
Co k této mikroakci říct. Sešlo se nás v klubovně docela dost a promítací sál jsme z půlky obsadili jenom
my. Uvelebili jsme se, pomalu si chystali občerstvení a čekali na oficiální start promítání. Ten brzo nadešel
a program začal. Celkem jsme shlédli dva filmy a u obou jsme se celkem nasmáli. Po čtyřech hodinách
se začalo v klubovně uklízet a v čase konce akce jsme se rozešli do svých domovů. Díky všem za účast a
dobrovolníkům za nachystání promítacího sálu. -pafJasení - 12.-14. 2. 2016
Je pátek a my se vydáváme z velkoměsta plné ruchu a shonu do malebné vesničky jménem Jasení. Vlakem
jsme dorazili do Bocanovic a odtamtud to bylo zhruba 2km k chatě. Po rozdělení do pokojů, vybalení věcí a
večeři jsme si večer zpříjemnili u kytary a byli jsme rádi, že můžeme po náročném dni ulehnout. Přes noc
napadla kupa sněhu (asi tak 5-6 cm :-) Ono totiž po dlouhé době bylo konečně něco bílého na zemi. Ráno
po rozcvičce na nás čekala výborná snídaně v podobě domácích buchet Dorky a Martina. Dopoledne jsme

museli vyzkoušet sněhovou nadílku a to v podobě her - uličky, zabijačky a stavění sněhuláků. Odpoledne
měla Ještěrka s Denčou připravené malování na kamínky, šutříky a balvany. A jelikož nám Jasení padlo na
sv. Valentýna, tak na každém kamínku se muselo objevit alespoň malé srdíčko. Po večeři jsme si v kruhu
s Martinem a Vojtou zahráli na kapitána, židličky, sedačku a samozřejmě jsme si zazpívali a při tom plnili
úkoly v podobě pantomimy. Nedělní dopoledne jsme zaměřili k hrám a pobytu venku. První hra Brusky byla
obdélníky. Cílem bylo vytlačování a to tak, aby v prvním obdélníku zbyl 1 človíček v druhém 2 človíčci a ve
třetím 3 človíčci. Bylo to dost zajímavé. Dokonce i Bruska, která hru pořádala si ji jednou vyzkoušela a po
souboji s Frídou utrpěla pěkný šrám z boje. Ještě, že malí a velcí bojovali odděleně. Další hru v pořadí měl
Pulec s názvem LASERY, kde cílem bylo uniknout posunujícím se laserům v podobě lan, které se pohybovaly
nahoru a dolů. Myslím si, že si akci ve velké pohodě užili všichni a tímto bych chtěl poděkovat veškerému
vedení, které připravilo program. A ještě jedno velké dík patří kuchyni (Dorce Lubojacké s Martinovi
Adámkovi), kteří nám vařili. PS: na oddílové výpravě jsem nikdy nejedl např. LASANĚ… - mar-

