Bodování jednotlivců
září-říjen 2008
1. Jupík - 568 b.
2. Brusinka - 558 b.
3. Lulu - 483 b.
4. Anežka - 470 b.
5. Eliška - 460 b.
6. Víťa - 421 b.
7. Ségra - 407 b.
8. Tom - 400 b.
9. Meki - 397 b.
10. Terka (Žihi) - 382 b.
11. Čadík - 352 b.
12. Přema 346 b.
13. Vojta - 334 b.
14. Adoš - 333 b.
15. Kamínek - 313 b.
16. Břeťa - 305 b.
17. Ríša - 303 b.
18. Aďa - 294 b.
19. Zuzka (Mazlík) - 254 b.
20. David - 229 b.
21. Karol - 206 b.
22. Naty - 190 b.
23. Myška - 169 b.
24. Pepr - 168 b.
25. Atletka - 142 b. *
26. Radka - 140 b.
27. Brumla - 110 b. *
28. Ondra - 104 b. *
29. Žužu - 101 b. *
30. Martin - 90 b. *
31. Aneta - 74 b. *
32. Sunny - 64 b. *
33. Mikeš - 46 b. *
34. Petr - 35 b. *
35. Šmudla - 15 b. *

1. Karolína Ž. - 289 b.
2. Barča S. - 267 b.
3. Libuška - 255 b.
4. Matěj S. - 245 b.
5. Jakub K. - 242 b.
6. Tereza K. - 235 b.
7. Patrik H. - 229 b.
8. Tomáš H. - 207 b.
9. Karolína T. - 198 b.
10. Štefi - 187 b.
11. Sára - 180 b.
12. Kača J. - 174 b.
13. Kristýna D. - 165 b.
14. Honza H. - 159 b.
15. Verča V. - 154 b.
16. Veronika K. - 123 b. *
17. Saša - 119 b. *
18. Lukáš L. - 109 b. *
18. Petr M. - 109 b. *
20. Nikola V. - 108 b. *
21. Zoltan - 99 b. *
22. Tomáš J. - 98 b.
23. Patrik S. - 90 b.
23. Marek V. - 90 b. *
25. Lukáš P. - 72 b. *
26. Tereza S. - 61 b. *
27. Klára J. - 46 b. *
28. Monika R. - 35 b. *
29. Patrik H. - 20 b. *
30. Lukáš K. - 16 b. *
31. Anička V. - 5 b. *
32. Lukáš B. - 5 b. *
33. Katka Š. - 5 b. *
Družiny:
1. Bobři ; 2. Vlci ; 3. Draci

Černá tečka (*) znamená neúčast buď na výpravách, na schůzkách nebo na obojí.
Tři černé tečky znamenají vyloučení z oddílu.
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

září - říjen

2008

Bumerang
OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Hola kamarádi,
dva měsíce jsou za námi a krom toho, že jsme prožili pár pěkných společných chvil to znamená,
že než vyjde další číslo Bumerangu, budeme bohatší o pár vánočních dárků, budeme psát rok
2009 a do táborového dobrodružství bude scházet pouhých šest měsíců. Ale nepředbíhejme
události a ohlédněme se zpět.
12.-14.9. - zahajovací výprava Jakartovice
Nový školní rok jsme zahájili v Oderských vrších
na bývalých břidlicových dolech u Jakartovic.
Borovicové háje, skoro dokonalé rovinky
a mohutná křesla vyskládaná z břidlice okolo
ohniště dávají tomuto místu nezapomenutelný
nádech. Ve vlaku jsme potkali kamarády
z Hlučínského Orionu a Dívčí 2. Jeli sice tam
jako my, ale na místě jsme o sobě ani nevěděli.
Pozdě odpoledne jsme si nachystali dřevo na
večer a ranní čaj, postavili jsme stany a pak
už jen hodovali a klábosili u ohně. Ráno než
jsme stihli posnídat dorazili za námi Bandaska
s Česílkem. V tábořišti jsme nechali jen Česílka, která nám přislíbila, že až se vrátíme bude na
nás čekat lahodné rizoto a tak jsme vyrazili na poznávání okolí. Cestou jsme hráli na medvěda,
povodeň a letadlo. U břidlicových jezírek, které se čeří pod vysokými, příkrými skalami jsme
zahráli pár dalších her. Po příchodu do tábořiště na nás opravdu čekalo výborné rizoto. Pak jsem
už zahráli jen Ruskou schovku a Palermo. Poseděli jsme u ohně a když nás probudilo nedělní
ráno, zahráli jsme pěkně našláplou bojovku, kterou pro nás připravili kmeti, zblajzli čočku
a mohli se vydat na zpáteční cestu.
26.-28.9. - Sraz oddílů ABC Bitovský Mlýn
Každý páteční večer na výpravě je ve znamení nekončící práce: vykopat ohniště, udělat logy
a lavičky, nasbírat a zpracovat dostatečnou zásobu dřeva, pak, když už se skoro setmí, postavit
stany, zabydlet se v nich a nakonec nasytit naše již úplně vyhladovělé žaludky. Nic se nedá dělat,
pátek už je takový, ale nebyli jsme sami - spolu
s námi stavělo svá tábořiště dalších 30 oddílů
z Ostravy a okolí. V sobotu ráno za námi přijeli ti,
kteří byli s Průzkumníkem poprvé. Byla to první akce
nováčků. Po hromadném nástupu všech přítomných
oddílů se rozjel srazový pětiboj a soutěže, které
si připravily jednotlivé oddíly. My jsme měli připravený
volejbal a šestimetrovou síť zvanou pavučina. Když
jsme si šli umýt ruce k obědu, tak někdo šlápl do
hnízda divokých včel a začala mela. Bez žihadla zůstal
jen opravdu málokdo. Mnoho z nás dostalo hned

několik najednou. Nejhůř na tom byla Žihadlo no vlastně tehdy ještě Terka - dostala dvě žihadla
do obličeje a i přesto, že nemá alergii, otekla a musela do nemocnice. Večer u velkého ohně
jsme si s ostatními zazpívali a zasmáli se u vydařených scének. Noc byla o poznání chladnější než
ta minulá, ještě že to byla poslední výprava pod stany. Zato nedělní slunce nás mile překvapilo
a prohřálo. Zahráli jsme ještě pár her a pak už zase zpátky domů.
11.10. - Výprava rodičů s dětmi Hrabová u Ostravice
Na této oblíbené jednodenní akci jsme se sešli v hojném počtu asi 40
lidí. Tatínkové a maminky se přidaly do našich družin a porovnávali
jsme dovednosti v ringu, oddílovém sedmiboji, indiánské házené
a na lanových překážkách. Poledne jsme zpestřili výborným gulášem
a užívali jsme si nádherného babího léta. Celý den utekl jako voda a my
se museli rozloučit.
17.-18.10. - Mafie vs. Policie
Večerní hra ve městě, které se účastnily i oddíly
K2 a „48“. Na chvíli jsme se stali mafiánskými
klany, které měly předávat nebezpečné zásilky,
přitom si musely dávat pozor na policajty a na
ostatní mafiánské klany. Hráli jsme to kousek od
klubovny v Jubilejní kolonii a již v průběhu hry se
k nám přidali další kluci a holky co si doteď hráli
před domem. Bylo to fajn, celkem jsme předali
osm zásilek a do klubovny jsme se vrátili až kolem
deváté večer. Ještě jsme zahráli na kytary a šli do
hajan. Ráno jsme jen posnídali, uklidili klubovnu
a mnozí jsme jeli ještě na chatu.
18.10. - Slaňování u Ostravice
Tak a začal zájmový kroužek pro starší 13. let - lezení. V pondělí
jsme se naučili oblíkat sedáky a navazovat se na lano, na této
akci jsme se seznámili s osmou a základy slaňování a za dva dny
v pondělí jsme už zkoušeli své dovednosti na lezecké stěně ve
sportovní hale SAREZA v Přívoze. Nové věci nás učí speleolog
a záchranář Tetka. Je to krásný nový pocit být tak vysoko a
přitom vědět, že je člověk v bezpečí.
25.-29.10. Podzimní tábor Telč
Snad celý podzimní tábor byl ve znamení našlapaných kilometrů. Po dlouhé cestě vlakem nás
čekal osmikilometrový pochod do Dobré Vody. Pozitivní bylo, že jsme se alespoň protáhli. Druhý
den jsme si nabalili batůžky podle věcí ze seznamu, namačkali jsme se do aut a na několikrát
jsme se dopravili k hradu Roštejn, kde jsme pojedli a zahráli nějaké hry, protože jsme museli
čekat na prohlídku až do jedné hodiny. Ale stálo to za to. Průvodkyně se nám opravdu věnovala
a zajímavé informace prokládala spoustou otázek. Když jsme prošli Roštejnskou oboru, tak jsme
ještě trochu pojedli, zahráli hru a zjistili, že kvůli časovému posunu bude návrat ve znamení
nočního pochodu. Ještě chvíli trvalo než se úplně zešeřilo. Modrá a zelená značka jsou již za
mírného šera stejné, snad proto se stalo, že jsme si lehce zašli. Nevím jak se mohlo stát, že na
seznamu věcí nebyla baterka, ale každopádně na 35 lidí jsou dvě opravdu málo. Cesta trvala
celou věčnost, ale když jsme došli, čekala nás již uvařená večeře. Pak jsme lehli a usnuli jako
do vody hození. Pondělí byl odpočinkový den, nehnuli jsme se od základny a hráli jsme hry,
večer zpívali u kytar no prostě pohodička, relax. Na úterý jsme měli naplánovanou návštěvu

malebného městečka Telče. Na náměstí jsme vykoupili krámky s cetkama, navštívili jsme Zámek
Telč a Telčský dům vyfotili pár fotek a dali se na zpáteční cestu. Sice bylo teprve odpoledne, ale
už zase tma. Naštěstí jsme se poučili z předchozího výletu a baterky jsme měli sebou. V chatě
jsme si pochutnali na kuřeti na paprice s bramborem, pak příjemně unaveni šli spát. Ve středu
nás čekalo balení, úklid a dlouhá zpáteční cesta. Nekonečnou cestu vlakem jsme si krátili hrou
v kostky a palcovým turnajem který vyhrála Atletka, někteří klábosili a jiní zpívali s Marťanem.
Na nádraží nám bylo líto, že se musíme rozloučit, ale byli jsme rádi, že jsme zase doma.
DALŠÍ AKCE:
8.11.
Tělocvična
21.-23.11. Čeladná (Drakiáda)
6.12.
Mikulášská na haldách u Ostravy a možná i Zoo
19.-21.12. Vánoční na Kamence
10.1.
Zimní sraz na Ostravici
24.1.
26. Uzlařská regata
30.1.-1.2. Polana
14.-21.2. zimní lyžařský tábor Ostravice
7.3.
XI. Countrybál TOM Průzkumník rodiče jsou srdečně zváni vstupenky u IKY
773 677 292
V závěru jen připomínám: noste platby za členské příspěvky, staří členové přineste oddílový
materiál na kontrolu a mnoho krásných chvil s oddílem přeje
vedení TOM Průzkumník

