Předběžný plán akcí pro rok 2011/2012

červenec - srpen

2011

Bumerang

16. – 18. září
Zahajovačka – Jakartovice
23. – 25. září
Sraz oddílů ABC
28. září
Výšlap na Prašivou - státní svátek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. října
Rodičovská
7.-9.října
Překvapení – jen pro stopaře,šamany,kmety J
14. – 16. října
Chata – Pagoda
26. - 30. října
Podzimní tábor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. – 6. listopadu
Čermná ve Slezsku
18. – 20. listopadu
Bystřice – Ochozy
25. – 27. listopadu
Kino v klubovně + Mafie vs. Policie K2,48 + Věnce v klubovně
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. – 4. prosince
Možná přijde i Mikuláš na Polanu L
16. – 18. prosince
Vánoce na Kaménce
23. prosince
Jmelí
27. prosince
Výšlap i s rodiči
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ledna
Zimní sraz Ostravice
20. – 22. ledna
Kusalíno
28. ledna
Uzlařská regata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. – 12. února
Pevnost BVÚ
24. – 26. února
DDM Vítkov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. března
Country bál Průzkumník
12. – 18. března
Lyžařský tábor na …..

Nazdárek kamarádi,
prázdniny už jsou bohužel minulostí která nejde změnit, ale zažili jsme spolu hromadu legrace. Před námi
je opět celý školní rok plný akcí a nespočetně mnoho schůzek J . Deset měsíců uteče jako voda a zas tu
budou prázdniny a s nimi tábor. Když jsme u toho tábora tak prosím nezapomeňte, že kdo chce jet s námi,
musí splnit 50% účasti na akcích. Na jarní prázdniny opět chystáme lyžařský tábor kde místo se prozatím
tají J . Tato akce je za odměnu, proto se snažte umístit do dvacátého místa v bodování jednotlivců. Opět je
tady věc pro někoho „samozapomínací“ a to jsou oddílové příspěvky. Nováčky vítáme a zároveň jim přejeme
hodně legrace a nových kamarádů v našem oddíle Průzkumník.

23. – 25. března
ZŠ Hošťálkovice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. – 9. dubna
Radcák 13+
13. – 15. dubna
Kino s K2
20. – 22. dubna
Hadinka
27. – 29. dubna
Meleček
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. – 13. května
Vršovice u Opavy
25. – 27. května
Jarní turnaje na Olšovci
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. – 3. června
Modrý Obelisk
15. – 17. června
Loukovaná
22. – 24. června
Stavěčka tábora
24. – 30. června
Maminy s dětma
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. června – 14. července
Letní Tábor 2012
srpen
Putovní tábor 2012
1. září – 2. září
bouračka Tábora pouze pro rodiče

LT 2011 - 2. 7. - 16. 7. 2011
Několik zápisů kronikáře z Hraničky: ,,Do vesnice poslední dobou přicházejí různí podivní lidé, ale před
několika jitry se zde ukázali převelice zajímavé osoby. Říkajíc o sobě, že dobrodruhové jsou, neváhali konati

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: (Tetka) 777 213 991, (Ještěrka) 604 489 277 ; email: info@pruzkumnik.com ; www. pruzkumnik.com

OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Stavěčka tábora 24. – 26. 6. 2011
Konečně nám pomalu končila škola a začínaly prázdniny,
a tak bylo nutné zajet si do Čermné postavit tábor. Letos jsme
se sešli opravdu ve velkém počtu. Moc děkujeme tatínkům,
že nám během pár hodin byli schopni postavit všechny stany
a taky maminkám, které napekly plno buchet, díky kterým
nám šla práce rychleji od ruky. Počasí nám sice moc nepřálo,
ale i tak nám třeba Čičin dokázal postavit nové schůdky
k vodě. Profovi a Apíkovi se ze začátku moc nezamlouvala
jejich kvalita a tipovali, kolik táborových dní vydrží, ale ani
jeden odhad nebyl správný. Schody tam stojí doteď!
Kalcit s Čekrem spravili mostek, čímž se postarali o to,
abychom si večer nepolámali nohy až půjdeme na WC
a skupinka odvážných kluků celý den kopala vsakovačku. Byl to velmi napínavý boj, ale k večeru už byla taky
hotová. Potom jsme se všichni sešli u ohně, popovídali si a nakonec se vydali do světa snů.
-Se-

různé podivné a občastně i hrdinské skutky. Prvé co v Hraničce provedli, bylo sehnání zaběhnutých slepic
Mrázkových. Starý Mrázek jest rolníkem a vlastní mnoho slepic jakož i kokrháčů. Dobrodruhové po sehnání
kurů jistý peníz obdrželi a na druhý den se jali zjištovat, jak k dalšímu přijíti. Konali různé práce, za peníze
i chléb. Sbírali borůvčí, jahodí, houby ale i lumpy hledali a snažili se všelijakými úskoky zjistit, jak si vedou
jim podobní. Celkem tři skupiny se jich v osadě sešli, mnozí starali se o sebe a za plody sebou nasbírané si
nechávali platiti, i ponocného nám nahradili a službu tuto jedni více než dobře plnili za řádný plat jednoho
groše, což není suma přemrštěná. Žel ponocný vydržel
pouze pár dní, poté trol jej sežral. Po pár dnech se
nám jali představovat, životopisy své sepsali a o sobě
popřednášeli. Mnoho zkušeností za sebou již měli, a
tak jsme se nebáli je o pomoc žádati. Krčmářce opilé
pobudy pomohli z hospůdky vynésti, kořenářce naší
bylinky sbírali, mlynáři chléb mleli, dřevo přenášeli po
hvozdech i jednoho známého otrapu pomohli lapiti a
dokonce se jim i více ryb podařilo nachytati, než našemu
rybáři. Poté co vesnici napadla skupina trolů, a sprostě
kováři náčiní odcizila - neváhali se dokonce ani pustiti
do křížku s těmito mrzkými tvory. Mnoho ran tehdy
padlo, mnoho šípů vystřeleno bylo. Něco se vrátilo,
něco zůstalo v lesích. Kovář za výbavu svou štědře je
odměnil, a všemi ve vesnici vážený alchymista se jal využívat služby jejich častěji než kdokoliv jiný. Hned
ten den po setmění, počali pro něj cosi shánět, prý kvítí jakés sbírali, no po lesích bylo mnoho křiku slyšeti
tu noc ale hned s kuropěním mudrc spěšně sušíc jakés krásné květy, zcela spokojen zdál se. Pár dní poté
poslal dobrodruhy dokonce Baziliška loviti - tesáky sbíral a podivnou moučku z nich namlel - nač, to nikdo
netušil. Až druhý den podal osvětu - jde mu prý o prastarý recept na jakýsi lektvar smrdící, k čemuž i jal
se různé prapodivné byliny a podezřelé přísady sháněti. Kupříkladu mrtvou smrt, zub baziliška nebo cosi
čemu „atomový neutralizér 4.generace“ říkal. Druhého dne dokonce i mrtvou smrt nalezl - zvědové tvrdí, že
dobrodruhové jeho jakýs starý důl v okolí vydrancovali a prý veliký poklad tam nalezli.
To už byly skupiny známé po okolí širém, a jedni tak populární byli, že i baron sám jim prý úkoly zadával,
občas i oběť duchům provedli a několika žebrákům přispěli - z jednoho však vyklubal se člen jedné ze skupin
což vzbudilo velkou vlnu nevole a pohoršení ve vesnici. Pár dní nedělo se nic, alchymista jakoby omládl
tou dobou - možná to na svědomí onen lektvar měl, nikdo neví. Zdálo se však, že cosi velkého začíná se
dít. V okolí množily se přepady kupců a poslů do té míry, že baron trestnou výpravu počal chystati. Mezi
dobrovolníky přihlásili se i hrdinové, a hned informace o možném sídle lumpů jali se sháněti. Žárlivě střežili
své kutlochy v lesích nad vesnicí a nějakou dobu jsme je neviděli, lumpové ale přepadli je také a úkryty jim
zničil, pouze skupině s drakem v erbu podařilo se něco uchrániti - což velikou úctu zasluhuje. Když zjistili kde
sídlo oněch lapků se nachází, přidali se k velkým oslavám ve vesnici, které zde probíhají každoročně. Krčmář
nestačil nalévat a zdálo se, že jakés lektvary jakož i Krčmářovo požehnání (což houby jsou) oni požívali, aby
ostatní v pití překonali. Den druhý vyspávali a nikdo o nich nevěděl, což nikoho nepřekvapilo. Třetí den byla
výprava trestná na loupežnický hrad provedena, avšak jedna skupina k lapkům přeběhla a po urputném
a převelice obtížném boji jej pomohla ubrániti, nicméně mnoho loupežníků nezůstalo a tak se rozešli a do
dnešních dní jsme o nich nic neslyšeli. Skupiny hrdinů zdá se odtáhly společně s baronovými muži, asi za
většími skutky do jiných krajů, bude třeba jiného nalézti, aby Mrázkovy slepice naháněl do ohrad,...“. Tolik
kronikář o dění v jedné z vesnic na severním pohraničí. Dík že jste to s námi hráli až do konce, nebylo to
myslím vůbec špatné. Užijte si nový oddílový rok!
-PPutovní tábor v Českém ráji - 20.-25. 8. 2011
Puťák není akce pro každého, krom věku nad 12 let musí všichni účastníci mít i daleko více odvahy
než ti, kteří nejedou. Při vyslovení věty: „Jedeš na puťák?“ běhá mnohým mráz po zádech. Letos se nás
sešlo třináct. S věkem asi přibývá i odvaha a za tu jsme byli všichni bohatě odměněni veselými zážitky
a poznáním krás Českého ráje. A jak to všechno bylo? V noci jsme vystoupili z vlaku v Turnově, kde nás
čekalo velké překvapení. Odvoz na korbě Avie dobrovolných hasičů, kteří nás dovezli na své tábořiště. Byla
to velká pomoc, místo hodinového pochodu do kopce se s námi dřela stařenka Avie. Tábořiště bylo krásné,
zasazené pod skalou, s výhledem na již spící Turnov. A tak jsme postavili stany a odebrali se nabrat síly na
další den. Ráno jsme upravili a doplnili výstroj (že holky!) a šlo se na Valdštejn. Hrad je poměrně rozsáhlý
a pěkně udržovaný, tak bylo na co koukat. Cestou do hruboskalska nás zastavovaly skalnaté vyhlídky
s dalekými výhledy do kraje. Na Hrubé skále jsme odložili batohy a prošli jsme si skalní město ještě spodem.

V Troseckém údolí jsme neváhali a nadešli jsme si k rybníku Věžák, kde jsme ze sebe spláchli pot celého
dne. Druhou noc jsme strávili na tábořišti Vidlák, odkud to bylo kousek na zříceninu hradu Trosky. Naštěstí
jsme pod hradem domluvili úschovu batohů, tak jsme si Trosky vychutnali pěkně nalehko. Naše kroky dále
směřovaly na zaručeně krásné koupání u pískovny a když se nám do cesty postavilo kukuřičné pole, seřadili
jsme se jako husy a protáhli se mezi řádky. Zní to pěkně že? No možná bych to příště obešel, ale kdo ví, ta
představa koupání. ... Se záhy změnila v krutou realitu zarostlého brčálu absolutně nevhodného pro smočení
těl. A tak nezbylo než se vydat dál ke zřícenině hradu Pařez. Trochu nejisti jsme nakonec našli plácek určený
pro naše stany a jaké bylo překvapení že pařezký rybník je blíž než jsme čekali. Na dvakrát jsme se vystřídali
a spláchli pot a kukuřici předešlého dne. Do Prachovek jen skok no dva... Možná více. Tak šup tam, batohy
do úschovny kol a hurá do skal, šli jsme pěkně oklikou přes všechny skalky a vyhlídky, aby nakonec středem
jsme prošli i s batohy. Jenže ne tak, zcela normálně celou cestu do Jinolic nás provázely losy o batohy
a tak jsme měli možnost vyzkoušet nejen tíhu některých oblud, ale i komfort jednotlivých zádových systémů.
Aspoň jsme si udělali trochu jasno a víme na co koukat při výběru nového báglu. Jinolický rybník nezklamal,
pěkná pláž slušné koupání no prostě ráj. Na poslední noc jsme došli do Brady, doporučena nám byla louka
na kraji vesnice a jaké bylo překvapení, že je s výhledem na celé údolíčko Jičínska. A tak se večer změnil
v noční povídání o oddílu a lidech s romantickým výhledem na světélkující údolí. Spát se šlo pozdě a někteří
si ustlali jen tak pod noční oblohou. Na vyspávání ale nebyl čas, vždyť nás ještě čekala prohlídka Jičína,
Rumcajzovo muzeum a Valdická brána. Cestu zpět jsme z části prospali, ale hlavně prokecali. S takovými
kamarády témata nikdy nedojdou. Kdy pojedeme zas? Za 342, 341, 340 dnů.
-TeBouračka tábora - 27. – 28. 8. 2011

Je tady poslední prázdninový víkend a s ním i
bourání tábora. Tak nám nezbylo nic jiného, než
nasednout do aut a odjet si zbourat to, co jsme
před dvěma měsíci tak hezky postavili. Na nic jsme
nečekali a dali se do rozkládání teepee a podsad,
skládání celt a do celkem brutálního bourání
hřiště a jeho kůlů, při kterém někteří málem přišli
k úrazu. Ika se dobře postarala o naše hladové
žaludky a zásoby chladící se v řece nás zbavovaly
žíznivého pocitu. Chlapi se vrhli na střechu chaty
a začali ji zdokonalovat. Nikdo z nich nespadl
dolů… Traktorista s vlečkou přijel ihned po tom,
co bylo tábořiště srovnáno se zemí a tak se rozložené podsady naložily a odvezly pryč. Později odjela auta
s plně naloženými vozíky do klubovny. Ostatní mezitím sbalili velitelák a sporťák, vyklidili nádobí z kuchyně,
a pak už si jen užívali sluníčka a čekali na odvoz domů.
-Se-

