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OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Drazí Průzkumníci a rodiče!

Měsíce březen a duben nám utekly jako voda, a tak tu máme konec dalšího bodovacího období. Ještě jednou 
připomínáme, že došlo k organizačním změnám ve vedení oddílu. Organizační schéma můžete vidět níže. 
Zároveň upozorňujeme, že z důvodu Xeňovy maturity nebude do konce června probíhat sebeobrana. 
To, jestli ji v září znovu otevřeme, bude záležet na vašem zájmu. 

A co jsme všechno za tyto dva měsíce stihli? 

8. 3. 2008 Country bál:
Ten byl hned první akcí v březnu, které se ovšem mohli účastnit jen starší členové jako výpomoc při 
organizaci. Letošní ročník byl již desátý, výroční a doufáme, že i ty další budou vydařené stejně jako tento.

14.-16. 3. 2008 Meleček:
Chata na Melečku se také pomalu stává našim tradičním místem pro jarní výpravy, proto jsme tam i letos 
vyrazili a to ve slušném počtu třiceti lidí. Počasí nám proti očekávání velice přálo a tak jsme se pořádně 
vyblbli na louce i v lese.

20.-24. 3. 2008 - Rádcák:
Pátý ročník akce, která je určená jako školení pro šarže a také velikonoční výprava. Protože se nás letos 
sešlo velice málo, stálé stanoviště jsme měli v klubovně, kde jsme také uspořádali menší úklidovou brigádu. 
Dále jsme stihli lezeckou stěnu, výlet na krásný lom na Linderačce, opakovali jsme signalizaci, lasování a 
proběhl výcvik v první pomoci.
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Bodování jdnotlivců (Delfíni, Tygři, Vlci)
Vítězům a těm, kteří získali víc než 200 bodů gratulujeme. Rozpětí 100-200 bodů je také ještě dobré, 
ale členové, kteří získali méně než 100 bodů a obzvláště když to nejsou nováčci, by se nad sebou měli 
zamyslet.

1. Vítek 350 bodů 19. Karol 112 bodů
2. Klárka 334 bodů 20. Barča 107 bodů
3. Přema 287 bodů 21. Brumla  100 bodů
4. Lulu 272 bodů 22. Andy   92 bodů
5. Eliška 265 bodů 23. Terka   92 bodů
6. Radka 243 bodů 24. Martin   81 bodů - nováček
7. Čadík 220 bodů - nováček 25. Petr   78 bodů
8. Aďa 218 bodů 26. Šmudla   68 bodů
9. Meki 208 bodů 27. Tomík   56 bodů - nováček
10. Břeťa 201 bodů 28. Lenka   40 bodů
11. Ségra 183 bodů 29. Sunny   35 bodů
12. Maskáč 181 bodů 30. Míša S.   30 bodů - nováček
13. Pepr 175 bodů 31. Petra S.   30 bodů - nováček
14. Jupík 160 bodů 32. Verča   22 bodů
15. Láďa 151 bodů 33. Mikeš   19 bodů
16. Alča 135 bodů 34. Martina   19 bodů
17. David 130 bodů 35. Majda   10 bodů
18. Adoš 122 bodů

Družiny:
1. Tygři 2019 bodů
2. Vlci  1936 bodů
3. Delfíni 1451 bodů

Milí rodiče malých Medvíďat!

Další bodovací období je za námi. Někteří bojovali a hodně překvapili, jiní opět usnuli na vavřínech! Ale tak 
to v oddíle prostě chodí, jednou nahoře a jindy dole. Musím vás všechny pochválit za docela velkou účast 
na výpravách. Dokázali jste, že se mezi velkýma neztratíte. Před námi je poslední dvouměsíční bodovací 
období v tomto oddílovém roce a já jen doufám, že zapnete všichni a budete bojovat! Teď vás budou čekat 
hlavně výpravy pod stan.
Je mi opravdu moc líto, že naše řady opustili holky Deny a Dany , ale rozhodli se sami a my nemůžeme 
nikoho nutit. 

Martina Slavíková – Ještěrka

BODOVÁNÍ JEDNOTLIVCU BŘEZEN – DUBEN 2008

 1. Kamínek 286 bodů  6. Zuzka 204 bodů
 2. Aneta 249 bodů  7. Myška 174 bodů
 3. Anežka 233 bodů  8. Natty 163 bodů
 4. Míša 225 bodů  9. Ondra 120 bodů
 5. Ríša 213 bodů 10.Tomáš 113 bodů

TOM Průzkumník: Na Mýtě 10, 700 30  Ostrava-Hrabůvka ; bankovní spojení: 9050573/0300 IČO: 65497651 
mobil: (Ika) 604 377 292, (Ještěrka) 604 489 277 ; email: info@pruzkumnik.com ; www. pruzkumnik.com



A co jsme připravili na další dva měsíce?

9.-11. 5. 2008 Čaková - výprava pod stany na nové místo kousek od Bruntálu
23.-25. 5. 2008  Stíny temnoty - tradiční výprava pod stany u základny Myšinec, pouze pro přihlášené a 

starší 12 let.
24. 5. 2008  TZ  Borotín - pro postupující
24. 5. 2008  Bambiriáda - na stejném místě jako vloni, tedy v Zábřehu u Střediska volného času
27. 5.-6. 6. 2008 Řecko - pouze pro starší
6.-8. 6. 2008  Příprava tábora - proběhne hrabání a úprava naší táborové louky v Čermné
7. 6. 2008 TZ Břestek - pro postupující
13.-15. 6. 2008 Modrý Obelisk - soutěž družin, která proběhna na Podzámčí
20.-22. 6. 2008 Stavěčka tábora - stavění táborových podsad na Čermné
28. 6.-12. 7. 2008 Letní tábor v Čermné ve Slezsku

Na závěr by jsme Vám chtěli připomenout několik důležitých věcí:

• Přihlášky na tábor měly být odevzdány do 16.4. !!! Kdo ji ještě neodevzdal, ať tak urychleně učiní 
nebo nepojede. Potřebujeme už přesně znát počet účastníků.

• Platby tábora provádějte prosím do 30. 5. 2008
• Připomínáme, že veškerý nafasovaný oddílový materiál se při ztrátách hradí!
• Děti, které mají splněnou nováčkovskou zkoušku během května dostanou označení a stezky, 

proto vás rodiče prosíme, abyste dohlédli na jejich přišití na nové oddílové košile podle pokynů ve 
fantomu. Nechat vyrobit označení není také nic levného, proto i jeho ztráta se bude hradit!

• Další důležitou věcí je vození jídla na akci. Rodiče, žádáme vás, abyste dětem dávali pouze to, 
co je uvedeno na pokynech. Zbytek věcí jako je čaj, cukr atd. bude vozit vedení. Chceme tím 
předejít velkému množství odpadu, který pak musíme vozit zpátky a zároveň tak nebudou vznikat 
nespotřebovatelné přebytky. Děkujeme.

• Nenošení přezůvek do klubovny bude trestáno vytíráním celé klubovny.
• Stíny temnoty jsou podmíněny zaplacením účastnického poplatku (100,- Kč na jedince), který 

musíme hradit společně přes účet, proto jej všichni, kteří jste se přihlásili přineste Česlovi do 14.5. 
Kdo nezaplatí, nejede a zároveň na něj může doplatit celá družina, protože nás musí být alespoň 
8. Dále je každý účastník povinen mít alespoň náznak historického kostýmu. Několik kostýmů 
dáme k dispozici, ale něco si budete muset obstarat, více informací vám poskytnu na schůzce.

• Snažte se zúčastnit v co největším počtu Modrého Obelisku, abychom si mohli opravdu 
zasoutěžit.

• Materiál jako stany, kotlíky atd., který nafasujete před výpravou, musíte doručit na sraz i kdybyste 
nemohli jet. Zároveň je potřeba jej hned následující schůzku po výpravě donést, případně poslat 
po kamarádovi. Jednak tyto věci neustále potřebujeme a také máme přehled kdo co u sebe 
zrovna má.

• Připomínám, že pokud se z akce nebo schůzky omluvíte předem, získáváte polovinu bodů, které 
by jste dostali při účasti. Zároveň to pomůže nám udělat si představu kolik lidí pojede.

• Body získáváte také za věci, které s sebou na výpravy vozíte!

Děkujeme a těšíme se na další dva měsíce! 
Vedení TOM Průzkumník

29. 3. 2008 - Orbis Pictus:
Interaktivní výstava, která již objela skoro celý svět a teď byla instalována v dole Michal. I přes malou účast 
to byla skvělá akce.

5. 4. 2008 - Čvachtalka:
Na louce u Krásného pole pro nás a Zálesáky už podruhé připravil Hrochův oddíl Paprsek jarní soutěžení 
družin. Hrála se bojovka jménem latrína, kterou vyhrál Břeťa a pak se rozjel pětiboj, jehož součástí byl 
například indiánský běh, vybíjená nebo sestavování přísloví. Naše družiny obsadily druhé a čtvrté místo. 

13. 4. 2008 - Brigáda:
Na neděli jsme naplánovali úklid okolí naší klubovny. Sešlo se nás nad očekávání hodně a tak jsme během 
chvilky stihli posbírat odpadky, vyhrabat listí a osekat přebytečné větve keřů. Na závěr nám zbyl čas zahrát 
si nějaké hry a tak jsme se zničili při zabijačce a čertích ocáscích. Všem pomocníkům děkujeme.

18.-20. 4. 2008 - Čeladná:
Tento víkend jsme vyrazili na chatu na Čeladnou. I když téměř v kuse poprchávalo, skoro celou sobotu 
jsme strávili venku. Dopoledne jsme soutěžili o suroviny na oběd, který jsme si pak museli sami uvařit. 
Z odpoledních her na louce nás vyhnal déšť a majitel takže jsme se v chatě učili uzly a hráli další hry. 
Myslím, že tato akce byla dost vydařená.
Moravský kras, který se uskutečnil na přelomu dubna a května se počítá do dalšího bodovacího období.

Turistické závody
V těchto měsících se uskutečnily také troje turistické závody, kterých se účastnil tým závodníků, kteří se 
pilně připravovali. Jejich výsledky a postupy můžete vidět zde:

29. 3. 2008 - TZ  Pálkovice:
Toho se účastnil tým závodníků. Nejlépe uspěli Jupík (1. místo), Ségra (5. místo), Maskáč (5. místo) a Apík 
(3. místo).

12. 4. 2008 - TZ Havířov:
Druhý turistický závod, tentokrát v Havířově. Mezi nejlepšími závodníky byli Jupík (3. místo), Kobzy 
(5. místo), Maskáč (5. místo), Aďa (5. místo), Pepino (2. místo), Bandaska (5. místo).

26.4. - TZ Orlová
Třetí a také poslední krajské závody. Úspěšnými běžci byli Klárka (5. místo), Jupík (2. místo), Aďa 
(5. místo), Pepino (2. místo), a Bandas (3. místo).

Postupují: Klárka, Jupík, Aďa, Pepino, Bandas, Apík

Toto byl přehled akcí, které proběhly v březnu a dubnu. Jsme rádi, že na výpravy jezdíte v tak velkém počtu 
a doufáme, že to tak bude i nadále. 


