22.-23. 8. a 29.-30. 8. 2009

červenec - srpen

2009

Bumerang

Bourání tábora proběhlo ve dvou etapách. Během prvního víkendu jsme zbourali
stany a táborové stany a během druhého víkendu jsme za pomoci tatínků zlikvidovali
starou kuchyň a dodělali jsme přístřešek za kuchyní. Děkujeme všem, kteří se na
těchto pracovních akcích podíleli!

OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Další akce:
11.-13.9.2009
25.-27.9. 2009
9.-11. 10. 09
24. 10. 2009
29.10.-1.11. 09
14. 11. 2009
5. 12. 2009
18.-20. 12. 09

Zahajovací výprava Jakartovice
Sraz oddílů Bitovský mlýn
Bobrovníky
Výprava s rodiči a přáteli oddílu
Podzimní tábor
Tělocvična
Mikulášská
Vánoční Kaménka

Savana přátelé, kamarádi.
Je to špatné, prázdniny jsou fuč, škola je tady, ale dobré na tom je, že se zase
budeme vídat na pravidelných schůzkách a o víkendech budeme společně jezdit za
dobrodružstvím.
Již teď připomínám, kdo chce jet na letní tábor 2010, tak musí mít alespoň 50%
účast na víkendových akcích. Tak prosím nezaspěte start ať vám to neuteče.

V závěru jen připomínám: máme 1. pololetí, tak noste platby za členské příspěvky.
Kdo nemá přezůvky, chodí boso.

Mnoho krásných chvil s oddílem přeje
Vedení TOM Průzkumník

A co se událo?
26.-28. 6. 2009 Stavba tábora

TOM Průzkumník: Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka ; bankovní spojení: 9050573/0300 IČO: 65497651
mobil: (Tetka) 777 213 991, (Ještěrka) 604 489 277 ; email: info@pruzkumnik.com ; www. pruzkumnik.com

Svého druhu zcela ojedinělá akce a to nejen účastí, ale i počasím. I přesto, že
mnozí ještě před příchodem na tábořiště díky padajícím kapkám velikosti trakařů,
měli promočeny prakticky všechny věci a to nejen na sobě ale i v batohu, se stavba
povedla na výbornou. To víte když šedesát lidí přiloží ruku k dílu, tak stany rostou

jako houby po dešti. A nebo spíše v dešti, protože celou
stavbou nás déšť provázel. V sobotu jsme se rozdělily do
jednotlivých úderných skupin a večer stál celý tábor, včetně
doplňkových staveb. Ještě jednou veliké díky za pomoc
všech kteří se zúčastnily.
1.- 18. 7. 2009 Letní tábor Čermná ve Slezsku
Celý tábor se nesl v duchu záchrany pohádek. Temnota se sice pokoušela o vymazání
naších pamětí, ale bylo nás tolik, že se ji to nepodařilo. Na družinových místech jsme
nacházeli nejen odpočinek, ale také dobrodružství. Třeba když nám bouřka nedovolila
přespat v našich provizorních přístřešcích. Mnoho z nás si splnilo další podpisy do
Fantomu a někteří tak splnily další čtverce. Dětská porota vybrala jako vítěze v soutěži
o nejhezč-í nafocený ksichtík Ségru. Protesty bohužel nebyly přijaty. Po dni stráveném
na skalách na nás zbaběle v místě našeho táboření zaútočily vosy. Pro mnohé to
byl docela silný argument pro uklizení se do stanu. Vedení při plnění kuchařských a
plánovacích povinností ještě chvíle strávené v přístřešku nazvalo ruskou ruletou. Padlo
to na Mirfila, mnozí se smáli, jen Mirfil kulhal. Svou odvahu jsme zkoušeli při zdolávání
vysoké lanové lávky a následém slaňování, při soubojích s bandou pekelníků, na
stezce k vodníkovi, při loupání perníčku. Tábor byl krásný a myslím si, že osmnáct dnů
strávených v kolektivu kamarádů uteklo jako voda. Táborovou hru vyhrála družina
Bobrů, na druhém místě se umístly Vlci a řetí místo patří Drakům. Bobři si jako
vítězové odvezli ještě pár zážitků z vysokých překážek v lanovém centru na Landeku.
Tolik krátké shrnutí tábora. Popisovat zážitky je náročné, lepší je to prožít.

jsme pojmenovali „broučkova“ a Kalcitovu „pštrosí“. Protože kolem páté hodiny začalo
pršet (naštěstí se nevyplnila Vítkova předpověď o konci světa) tak jsme postavily
stany, uvařily večeři a někteří již v sedm počítali ovečky. Aspoň jsme si dobře odpočali.
V sobotu na jedné z pauz Míša vyhlásila soutěž, že za první dva kteří se dokáží
převlíknout přes tyč umyje kotlík a tak začaly pokusy některým to šlo lépe, některým
se to povedlo až po násilné asistenci hadích žen, a někteří připomínali spíše žížalu
napíchnutou na háčku. Cestou jsme navštívily Rudolfův kámen (vyhlídku postavenou
na vysoké skále s výhledem do všech čtyřech stran), Vilemíninu stěnu a Mariinu
vyhlídku (vyhlídková chaloupka na skále, dnes bezesporu jeden ze symbolů Českého
švýcarska). Na Tokáni jsme se protáhli přes úzké schody a stany jsme postavily na
louce u Jetřichovic. Neděli jsme začali soutěžemi na balíku sena, pak polehku jen tak
bez batohu jsme se šli kouknout na trpaslíčí skály (našli jsme všech sedm zkamenělých
trpaslíků včetně sněhurky, ale jen čtyři postýlky tak to vypadá, že asi spali na směny).
V místním kiosku se nám povedlo pod vedením Brusinky vykoupit všechny nanuky za
5 Kč. A než jsme vyrazili na cestu, tak jsme ještě zašli na místní přírodí koupaliště.
No voda sice nebyla nejteplejší, ale aspoň jsme měli dostatek místa na dovádění.
Poté jsme šli podél snad nejkrásnějšího potoka Jetřichovická Bělá k Dolskému mlýnu.
Krásný vodní mlýn z 16 stol. Stany jsme postavily ve Vysoké Lípě, odkud následující
den naše kroky vedly přes Malou Pravčickou bránu do Mezní Louky kde jsme nechali

20.-25.8. Putovní tábor České Švýcarsko
Těžko říct čím začít. Mám totiž strach,
abych na žádný z těch báječných
zážitků nezapomněl. Tak zkusím je
seřadit tak jak šly za sebou. Vyjížděli
jsme o půlnoci u vlakvedoucího jsme
nafasovali prostěradla, deky a polštáře
a šli jsme si lehnout do lehátkového
kupé. Měli jsme totiž šest a půl hodiny
do další přestupní stanice Ústí nad
Labem. Pak to šlo ráz na ráz druhý
vlak do Děčína, autobus do Hřenska
2 km pěšky a už jsme nasedaly do
loďky v Tiché (Edmundově) soutěsce.
Krásný potok s průzračnou vodou
zařezaný do vysokých pískovcových
skal. Cesou k německým hranicím nás
Kalcit s Čičinem výborně bavily svou
metodou nasazování batohu. Čičinovu

batohy a jen tak polehku navštívily Pravčickou bránu. Všechny vyhlídky jako první
navštívily Vítek s Pulcem, sice neví jaké tam byly výhledy, ale zjístily že mají stejný
vkus. Poslední noc jsme strávily v kempu, pořádně jsme se osprchovali na zpáteční
cestu. Na zpátek jsem jeli z Hřenska do Děčína výletní lodí na které se podle některých
opravdu báječně spalo. Dohormady jsme nachodily něco přes padesát kilometrů,
skoro na každém kroku jsme mohli koukat na majestátní pískovcové masivy, obdivovat
průzračnou vodu místích potůčků a užívat si nádherné pohody kterou všichni zůčastnění
přizpěli ke zdaru celé akce.

