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OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

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

Hola héééj kamarádi!

V úvodu bych chtěl oficiálně přivítat naše nové členy, takže: „Vítejte  kamarádi, 
jsme rádi, že jste se rozhodli trávit své volné chvíle s námi v turisťáku Průzkumníku. 
Těší nás, že jste se tak rychle přidali do kolektivu. Věřte, že oddíl není jen odpolední 
kroužek, ale je to životní styl, který, budete-li chtít, vyplní váš volný čas až do 
dospělosti. Naučíte se různé dovednosti a získáte kamarády na celý život. Proto buďte 
aktivní, plňte si oddílové zkoušky a účastněte se oddílových výprav. Jen na vás a vaší 
aktivitě záleží, jestli budete mít možnost jet s oddílem na lyžařský tábor (pro prvních 
20 v bodování), nebo na letní stanový tábor (pro všechny kdož mají 50% účast na 
oddílových výpravách). Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, neváhejte a ptejte se buď 
kmetů, nebo vedoucích oddílu, rádi vám na něj odpovíme.“
Vážení rodiče, sledujte prosím webové stránky oddílu. Všechny aktuality najdete právě 
tam.  

každou  minutu a nemohly se dočkat nových zážitků. V devět hodin jsme už koukali 
na zvonící orloj Staroměstské věže. O hodinu později skončily naše kroky v židovských 
synagogách v Josefské Praze. Dozvěděli jsme se o židovských rituálech a svátcích, o 
pověsti o Golemovi, o dvanáctipatrovém židovském hřbitovu, na kterém je pochováno 
stejně lidí jako je obyvatel v Ostravě a stihli jsme napsat tajná přání Rabínu Löwimu. 
Po obědě jsme se šli kouknout na Obecní dům a Prašnou bránu, protáhli se kolem 
svatého Václava na koni  a jeli se podívat na odrazovou plochu Šemíka na Vyšehradě. 
V pátek jsme si pospali trochu déle a pak se jeli kouknout do pražské ZOO (podle mě 
není v lidských silách projít všechny zvířata a tak jsme koukli jen na ty nejoblíbenější). 
Zaskotačili jsme na dětském hřišti a v závěru jsme ještě navštívili zahrady a bludiště na 
Trojském zámku. Sobotním cílem byl Pražský hrad, kde jsme prošli zahrady, poslechli si 
u Belvederu zpívající fontánu, prožili jsme „Příběh Pražského hradu“. Jen jsme málem 
neviděli katedrálu sv. Víta, ale naštěstí Míša uprosila místní policii a tak se nás ujal 
kouzelný dědeček, který nejen, že nás zavedl bočním vchodem do katedrály sv. Víta, 
ale provedl nás i momentálně nepřístupnými katakombami a díky odvaze Krtka splnil 
naše přání spatřit kapli svatého Václava. Takže jsme na vlastní oči spatřili nádherné 
malby v této kapli, měli jsme možnost sledovat práci restaurátorů těchto vzácných 
nástěnných maleb, poslouchali jsme vyprávění o příbězích 
a lidech zde namalovaných a připomněli si, kterých sedm 
lidí má klíče od dveří ke korunovačním klenotům České 
Republiky. Bylo to jako v pohádce a proto děkujeme Ti, 
kouzelný dědečku. Naproti Černínskému paláci jsme si 
ukázali poutní kostel Loretu a poslechli si tóny krásné 
zvonkohry. Poslední zastávkou byl Karlův most a kostel sv. 
Mikuláše. Celým pobytem nás provázela doplňovací hra od 
Míši a její všetečné otázky na místní památky, díky kterým 
v nás zůstal kousek té naší krásné stověžaté Prahy. 

Další akce:
6. 11. 2009 Kino v klubovně
13.-15. 11. 2009 Hošťálkovice tělocvična
28. 11. 2009 Odpolední Country Bál v zrcadlovém sále.
4.-6. 12. 2009 Mikulášská na Čeladné
11. 12. 2009 Kinematograf rodiny Apiků
18.-20. 12. 2009 Vánoční Kaménka
23. 12. 2009 Výprava za jmelím
27. 12. 2009 Výšlap i s rodiči
8.-10. 1. 2009 Zimní sraz na Ostravici

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

Mnoho krásných chvil s oddílem přeje 
Vedení TOM Průzkumník



11.-13. 9. - 2009 Zahajovací výprava Jakartovice
Zahájení nového školního roku proběhlo u 
bývalých břidlicových dolů v Jakartovicích. Je 
to takové naše skoro již tradiční zahajovací 
místo. Klasicky jako vždy pod stany, hned 
po příchodu na místo jsme se vrhli na 
vytvoření zásoby dřeva, úpravy laviček a 
ohniště a když jsme tohle všechno stihli, už 
skoro potmě jsme šli stavět stany. Místo je 
to pěkné, samá rovina, ale kdo si nevyhrabe 
šišky, tak spí jako sultán. A proto, že jsme 
byli pracovití a pilní, jsme si ještě před 

spaním šli zahrát noční letadla v mlze. Byla to síla, protože bylo zataženo a hráli jsme 
v hustníku, tak nejen že nebylo vidět na krok, ale ani na špičku nosu. Takže nezbylo 
než  špicovat uši a nechat se vést signálem řídící věže. Ranní sobotní deštík prověřil jak 
na tom jsou naše přístřešky a popravdě řečeno, ne všichni jsme byli v suchu. 
Déšť ale naštěstí ustoupil a dokonce na nás kouklo i slunko, tak jsme stihli proschnout. 
Přes den jsme hráli strategické bojovky v lese a soutěžili v oddílovém pětiboji 
(signalizace, vaření, azimuťák, příprava dřeva a uzly). Nebylo to jednoduché, ale 
alespoň víme, kde zabrat. A příště budeme lepší než ti nejlepší.

25.-27. 9. 2009 - Sraz oddílů Bitovský mlýn
Je to klasika. Takto jsme se už sešli šedesátkrát. Teda ne že bych si to pamatoval, ale byl 
to šedesátý sraz oddílů. Takže to bude pravda. Tentokrát se nás na loukách Bitovského 
mlýna sjelo něco kolem 410 lidiček a děti do patnácti let postavily 30 sedmičlenných 
družstev. Pětiboj byl veliký, rvali jsme se jako tygři a družstvo holek ve složení Lu, 
Segra, Jupik, Žihi, Meki, Houska a Brumla skončilo 
v dívčí kategorii na 5. místě, smíšené družstvo ve 
složení Aďa, Adoš, Sasa, Bruska, Žuzik, Frida, Miki 
a Krtek skončilo v chlapecké kategorii na místě 5. a 
chlapecké družstvo složené z Čadíka, Pepra, Pulce, 
Toma, Čičina, Kalcita a Víti skončilo na místě 9.  Dále 
se umístily v soutěži Drumkyna na 2. místě Brusinka, 
na 5. místě Žuzik, v soutěži Harakiri na 2. místě 
Barča B., ve Hbitém uzlíku skončila Brusinka na 1. 
mistě a Jupik na 3. místě, hodnocení deníku vyhrál 
se svým deníkem Fridolin a naše Pegasy byly vyhodnoceny jako 3. nejhezčí.  Celá 
akce byla velice příjemná, potkali jsme mnoho přátel z jiných oddílů, zazpívali jsme si 
a parádně se zasmáli u scének. (Například Zareju, zasadím a pohnojím...)

9.-11. 10. 2009 - Putování za čerty na Kněhyni
Čerti si nepřáli být rušeni a tak prakticky okamžitě po vystoupení 
z vlaku začalo pršet a s každým krokem pršelo víc a víc a tak 
jsme se v půli kopce rozhodli ustoupit hrubému násilí a vrátili se 
zpět na vlak. Do Frenštátu jsme tedy dojeli vlakem. Z ubytovny 
jsme pak vyšli na krátkou expediční prohlídku skokanských 

můstků a zdejších kolib. Večer jsme soutěžili v Míšiném mnohaboji a békali s Martinem 
u kytary. V neděli jsme si zahráli na stavitele měst a z posbíraných surovin stavěli 
paneláky, chýše, zemljanky a jiné.

28. 9. a 18. 10. 2009 - Batikování v klubovně
Poněvadž porotou odborných specialistů byly rozpoznány mezery v estetické výzdobě 
naší klubovny, uspořádala Miha již dvě kola voskového batikování a tak každý, 
kdo chtěl, měl možnost podílet se na výrobě krásných závěsů. Lu vytvořila krásné 
ornamenty
kolem vstupních dveří a Aďa má rozpracovanou krásnou malbu na dveřích do 
podschodního skladu. Někteří starší se namísto batikování věnovali praktickým 
úpravám. A tak máme přivrtané obrázky na schodišti, připevněné nástěnky a vyrobený 
sušák na oddílový materiál.

16.-17.10 - Mafie versus Policie
Druhého ročníku této našláplé večerní hry ve městě se letos zúčastnilo necelých 
sedmdesát dětí a na pětadvacet dospělých. Jubilejní kolonie jsme tedy vzali útokem a 
táhli ulicemi jako opravdové gangy mafiánů. Osamělí policajti byli jen malou hrozbou 
pro naše dobře organizované podsvětí. Po skončení hry jsme se rozdělili na ty, kteří 
chtěli koukat na Kung-fu Panda, ty kteří šli zpívat a ty, kteří hráli v úzkém kolektivu 
přátel hry. V sobotu ráno proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a v deset hodin jsme 
si už každý doma uklízeli pokojíček.

24. 10. 2009 Výprava s rodiči a přáteli oddílu
Tato dlouho očekávaná akce proběhla v lesích kousek 
za kolejemi VŠB. Sjelo se nás krásných 37 členů a přátel 
oddílu. Hry a soutěže prověřily nejen naše schopnosti, ale 
i dovednosti. Pětiboj zkoušel naší šikovnost ve střelbě z 
praku, paměť při pamatování si věcí v kimovce, postřeh 
při hledání čísel rozsypaných po papíře a prostorovou 
orientaci při souboji karimatek a navigování slepce. Běh 
kolem štěstí nebo spíš kolem neštěstí nenechal žádné 
družstvo chladným. I přesto, že jsme si řekli, že nebudeme spěchat, jsme běželi 
jako o závod. Dobrý den pojďte ven krátilo naši chvíli čekání na ostatní družstva. 
Prázdné žaludky jsme nasytili bramborovým gulášem. Těžké jídlo jsme lehce utřepali 
kapitánskými liščími ocásky. A následující bojová hra s čísly prověřila naše taktické 
a maskovací schopnosti. Procvičili jsme nejen svaly na končetinách, ale i bránici a 
mimické svaly. Co dodat? Kdo nezažil, nepochopí.

28.10. - 1.11. 2009 - Podzimní tábor Praha 
Na pětidenní podzimní tábor jsme vyjeli do Prahy. Ubytování jsme měli v útulné 
klubovně skautského střediska Blaník na Praze-Krči na okraji lesa vedle rybníků 
a silničky zvané Jižní spojka. Na místo jsme došli ještě za světla, ale než jsme se 
ubytovali, tak jsme ještě pomohli nanosit zásobu dřeva do klubovny a nastala tma 
tmoucí. První den byl opravdu dlouhý, brzké vstávání v 06:30 nebylo pro nikoho 
žádným požitkem, snad jedině pro Bebe a Dortika, které již od půl šesté počítaly 
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Bodování jednotlivců

1. Bruska 620b.
2. Vít 598b.
3. Čičin 504b.
4. Fridolín 483b.
5. Přema 476b.
6. Žihi 456b.
7. Čadík 453b.
8. Krtek 445b.
9. Jup 372b.
10. Saša 364b.
11. Pulec 351b.
12. Aďa 334b.
13. Brumla 330b.
14. Adoš 324b.
15. Kamínek 319b.
16. Meki 312b.
16. Tomáš H. 303b.
17. Ségra 286b.
18. Lu 272b.
19. Miki 271b.
20. Barča 246b. - nováček
21. Ciotronka 235b.
22. Dortík 234b.
23. Terka K. 233b.
24. Pepr 223b.
25. Verča V. 213b.
26. Čiči 183b.
27. Kari 176b.
28. Myška 157b.
29. David 155b.

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2009

30. Barča B. 147b.
31. Michal  146b.
32. Houska 142b.
33. Ondra 125b.
34. Martin D. 107b.
35. Žuzík 102b.
36.  Torpédo 100b.
37. Roman V. 95b.
38.  Hanka 38b.
39.  Staňa K. 83b.
40.  Julie  69b.
41.  Radek F. 62b.
42.  Tom 46b.
43.  Martin B. 45b.
44. Kristýna 40b.
45.  Lukáš 39b.
46.  Lukáš Ž. 36b.
47. Kerol 28b.
48. Katka 16b.
49. Matěj N. 15b.
49. Kristýna 15b.
51. Martin 10b. 

Družiny:
1.  Vlci 322b.
2.  Draci 264b.
3.  Bobři 262b.
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