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Savana kamarádi,
čas letí jako bláznivý. První dva měsíce jsou za námi. Rozdělili jsme družiny, na pozice kmetů se vrhli čerství 
ambiciózní a energií nabití Meki, Žihi a Pulec. Držíme jim palce. Ať se jim daří plnit cíle, které si stanoví, 
ať zvládnou problémy, které tato funkce s sebou nese a v neposlední řadě ať práce s družinou je pro ně 
radostí a potěšením. Do časově ne tak náročné, zato organizačně nelehké pozice se dostalo zbylých sedm 
starších, které tímto vítáme mezi Jestřáby. A nováčci ještě jednou: „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. Kdybyste měli 

jakýkoli dotaz, tak neváhejte a ptejte se buď kmetů, nebo vedoucích oddílu, rádi vám na něj odpovíme.“ 
Ještě důležitá informace pro rodiče. V sobotu 5. 3. 2011 pořádá náš oddíl již tradiční Countrybál pro přátelé 
oddílu. Pokud máte rádi kvalitní muziku, nebojíte se tance, tak právě tato akce je tou pravou v plesové 
sezóně. Proto neváhejte a rezervujte si své vstupenky  u Iky (604 377 292) co nejdřív. Vězte, že na nový 
rok by již mohlo být pozdě. 
Vážení rodiče, sledujte prosím webové stránky oddílu. Všechny aktuality najdete právě tam.  

podkroví. Kluci obývali dívčí klub a holky ateliér. Vysoké stropy a veliká zdvojená střešní okna dala prostoru 
vzdušnost. O jídlo se po celou dobu starala Ikaspol a tak již záhy po příjezdu voněly prostorem špagety. 
Sobotu jsme strávili v Česko Saském Švýcarsku v okolí Jetřichovic. Navštívily jsme tři krásné vyhlídky, 
ušli devět kilometrů a aby toho nebylo málo, tak na zpáteční cestě jsme se ještě stavili u Panské skály 
neboli Čedičových varhan. V pátek jsme se vrátili do Liberce a to s jediným cílem Babylon. Nejprve jsme 
se okoupali v aquaparku a nejlepší v celoročním bodování vyzkoušeli Aqua zorbink. Poté jsme navštívili 
zrcadlové bludiště Labyrint se všemi dalšími atrakcemi, IQ centrum s velikou spoustou různých pomůcek, 
pouček a jevů a nakonec jsme navštívili lunapark, skoro všichni jsme se svezli na divokém býkovi a projeli 
v limuzínách klasického autodromu. Sobotu jsme strávili v městském parku, kde jsme celý den hráli velkou 
spoustu různých her a soutěží. Večer jsme si mohli vybrat mezi Dračím doupětem, Bangem, Vlkodlaky, 
Jungle speedem, Sabotéry, kostkami a kartami. Nabídka byla tak veliká, že jsme si jen hráli a hráli. Nedělní 
časový posun nás vůbec nerozhodil a spali jsme do osmi jako mimina. Pak balení, snídaně, úklid a tradá do 
superbusu mířícího přímo do Ostravy. Akce se povedla, díky všem kteří se zúčastnili a velké díky těm, kteří 
se podíleli na přípravě této náročné akce.

A to je vše těšíme se na další povedené akce redakce Bumerangu.

29. - 1.  Dvoudenka
13. - 15. 5. Stíny 
27. - 29. 5. Jarní turnaje 
10. - 12. 6. Obelisk 
17.- 19. 6. Loukovaná 
24. - 26. 6. Stavěčka s rodiči
2.-16.7.  Letní Tábor 2011
??. 8.   Puťák 
??.8.  Bouračka pouze pro rodiče

Akce budou průběžně aktualizovány, sledujte další 
výtisky Bumerangu!

Předběžný plán akcí pro rok 2010/2011

6.  11.   Mafie vs. Policie
19. - 21. 11.  Polana 
4 . 12.  Mikulášská
17. - 19. 12. Vánoční 
23.12.   Jmelí 
27.12.   Výšlap i s rodiči
8. 1.   Zimní sraz
21. - 23. 1. Dvoudenka 
29. 1.  Regata 
11. -13. 2. Dvoudenka
26. 2.  Jednodenka
5. 3.  Country bál pro rodiče
*6. - 12. 3. Lyžák 
25. - 27. 3. Dvoudenka 
8. - 10. 4. Dvoudenka 
*21. - 25. 4.  Radcák nad 13 let

Mnoho krásných chvil s oddílem přeje 
Vedení oddílu Průzkumník



10. - 12. 9. 2010 - Zahajovačka Jakartovice
Zahajovací akce tohoto školního roku se nám náramně vyvedla. Počasí nás 
neodradilo a v pátek v hojném počtu jsme nastoupili na Svinově do vlaku, 
v Opavě na přestupu jsme si celý oddíl nakoupili po dvou párcích v rohlíku 
a dvojité pití a dvě sladké tyčinky. A proč v počtu dvou, neboť zakoupením 
jednoho jste druhé dostali zadarmo (no a to nevyužít by bylo bláhové, nebo 
ne?). Po úspěšném nákupu jsme se odebrali na vlakové nástupiště, kde 
nás už čekal vlak a pohled na nás to musel být skutečně zajímavý. Každý 
z nás v ruce držel nějakou tu pochutinu ve zdvojené formě. Po snězení 
jídla křečkovitou formou jsme nasedli do vlaku a jedem na místo, na které 
jezdíme pravidelně v září a zahajujeme tím oddílový rok. V Jakartovicích 
na Koňském hřbetě jsme postavili stany, poseděli u ohně a ulehli do svých 
spacáků. Ráno bylo rozdělení do pracovních skupin. Pod vedením Adoše a 
Pulce byl vybudován Tatlinův monument zvaný žracák, další skupina pod 
odborným vedením Tetky zajistila bylinky na čaj - díky malého Míši to byl 
čaj šípkový a ne podle prvních záměrů čaj kopřivový. A poslední skupina 

přichystala vajíčkovou snídani. V odpoledních hodinách proběhly družinové soutěže: v azimutech, dále 
v rozdělání ohně s názvem Ohýnku plápolej hlavně nezhasni, a další Uzluj uzluj, ale nezauzluj. Nejvíce v 
azimutech perlila Radka hláškou nad slovem od malého Míši a to když oznamoval ostatním se zavázanýma 
očima, že se před nimi nachází příkop a vzadu se rozčilovala Houska, že nikdo nehlásí ďury, ale ostatní ji 
vyvedli z omylu, že tzv. ďury jsou hlášeny, ale pod jiným pojmem. Další odpolední aktivity si přichystal Mirfil 
a Pavel a to bojovky a jedna z nich byla o kompot mandarinkový. Celý den jsme ukončili večerním ohněm 
a pozorováním plápolajících plamínků a snažící se o vzájemné myšlenkové spojení s někým druhým při 
hře Kontakt. Ráno nastalo balení a uklízení tábořiště a hurá na vlak. Ještě několik rad pro příště ohledně 
Jakartovic pro některé členy: když si špatně odhrabeš místo na spaní tak ráno na celém těle máš spoustu 
otlačené břidlice, případně výborných borových šištiček, dále pro lekavé není vhodné večer chodit na záchod 
bez baterky, neboť bez baterky jsou všude neviditelné terasky, že Kari. 

24. - 26. 9. 2010 - Sraz oddílů 
Bez srazu oddílů by to snad ani nešlo. Je to opravdová stálice mezi akcemi, vždyť letos se psal 61. ročník. 
Tož a co by to byl za sraz, abychom tam nebyli my. No a tak jsme0 tam byli. Skalní jeli už v pátek a jako 
vždy když jedeme pod stany tak hned po příjezdu nastalo pracovní běsnění, lavičky, ohniště, logy, dřevo, 
stany. I přesto, že se nestihlo vše, byl kus práce za námi a my příjemně unaveni ulehali do spacáků. Noční 
teploty se na srazu dělí na zimu a kosu. Tentokrát to byla opravdu kosa. Ranní rozcvička se dala přirovnat 
k běhání v kalužích, protože rosy bylo tolik, že by se s ní dalo hasit. Po výborné snídani proběhly táborové 
dodělávky a příprava dřeva na večerní táborák, taky dorazili neskalní, ale hlavně naši noví nováčci. Polední 
slavnostní zahajovací nástup a krátce po něm start tradiční štafety, první 
disciplíny srazového pětiboje. Následoval výborný gulášek který nám připravil 
Dejvy a další disciplíny pětiboje: úkolový běh v žebříku, pozorovací závod, 
uzlovací štafeta a orientační závod. Navštívili jsme i soutěže připravené jinými 
oddíly a my jsme si pro ostatní připravili již tradiční volejbal a procházku v 
oblacích. Večer jsme se dobře bavili u scének a pěveckých výkonů některých 
oddílů. K závěru začalo poprchávat a to nás nepustilo až do neděle. A protože 
déšť je věc nemilá tak jsme vzali útokem klubovnu. Oběd jsme již dlabali u 
stolů, ošetřili jsme stany, udělali malou brigádičku, a ve stanovený čas šli 
vyzvednout rodiče na rondl. Abych nezapomněl, na závěrečném nástupu jsme 
se nenechali zahanbit a vyzvedli si spoustu diplomů a to nejen ze soutěžení jednotlivců, ale i družstev.

2. 10. 2010 - Rodičovská
Na tuto jednodenní akci jsme se sešli v sobotu v 8:45 hodin, což 
si děti i rodiče docela pochvalovali. Po příjezdu k Vysoké škole 
báňské jsme družinám rozdali pokyny jak pokračovat dál v cestě. 
Trasa vedla po červených fáborkách, kde po cestě družiny plnily 
úkoly (vyluštit morseovku, postavit co nejvyšší stavbu a malá 
úkolovka). Po úspěšném splnění všech úkolů družiny dorazily 
do tábořiště. Po té co se všichni lehce občerstvili, mohli se dát 
do skládání zprávy, kde měli za úkol odlít ze sádry tři kusy stop. 

Výtvory byly opravdu povedené. Následoval oběd - bramborová polévka a párečky opečené nad ohýnkem. 
Po výborném obědě byla nachystaná bojovka „Dobytí hradu“ - družiny měly za úkol dobýt soupeřovy hrady 
za pomoci hracích karet. Vše záviselo na dobře zvolené taktice. Po této bojovce jsme stihli ještě vynášení 
lístečků z kruhu, mrkanou, liščí ocásky. Čas rychle plynul a museli jsme myslet na návrat domů. Všichni byli 
sportovně unaveni a plni zážitků.

15. - 17. 10. 2010 - Vršovice
Tato akce byla zajímavá tím, že nikdo nevěděl, kde se chata nachází a jak vlastně vypadá. Jen tři průzkumní 
Průzkumníci (Agent, Mirfil a Marťan) se samou nedočkavostí jeli na chatu podívat již o týden dřív. A tak 
alespoň Agent věděl kam jít, když zbylí dva nestihli sraz. Když se přišlo na místo, všichni si mysleli, že chata 
je moc malinká, ale jak to tak bývá, zdání někdy klame a 20 dětí se do chaty nasoukalo i přesto, že zdání 

neklamalo. Po krátké chvíli se chata vytopila, 
což bylo příjemné. Večer se zahrálo par 
stolních her a povečeřelo. V sobotu ráno nás 
čekal budíček a ne moc radostná rozcvička. 
Komu se také chce vstávat z teplého pelíšku. 
Po neradostné rozcvičce nás čekala zasloužená 
dobroučká snídaně. Na 10. hodinu jsme měli 
rezervovanou prohlídku Raduňského zámku. 
Zámek byl velký, ale prohlídka utekla jako 
voda. Díky paní průvodkyni, která nás po 
zámku provedla. Moc se nám tam líbilo. 
Cestou zpátky jsme se stavili na nedalekém 
dětském hřišti, kde jsme si zaskákali. Pak 
nás čekala cesta zpátky nahoru do kopce. 
Po výplazu kopce jsme dorazili k naší chatě, 
kde nás čekal již připravený oběd. Následoval 
odpolední klid. A po klidu softík, na který jsme 

se všichni těšili. Týmy byly rozděleny na holky a kluky. I nováčci se ukázali v dobrém světle a také několikrát 
odpálili! Každopádně vyhrál ten, kdo se zúčastnil, protože skoro každý se něčemu novému v softíku naučil. 
Následovala hra s lístečkama, kde se běhalo, pak speciální vybíjená od Mihy. Potom přišla teplá večeře a to 
párky, mňam. Pak jsme si posedali po skupinkách. Holky s Mihou zkoušely velice zajímavou hru Vlkodlaky. 
Tetka hrál kostky, a Agent učil hrát BANG!. Když se dohrálo, většina se pouze vybulila a přikryla se spacáky. 
Po budíčku nás naštěstí nečekala rozcvička, protože v neděli nebývá. Snídaně byla již tradičně dobrá, domácí 
buchty od maminek. Po snídani jsme mákli, abychom udělali zásobu dřeva, ale bylo nás tolik, že stačila 
hodina a po chatě se chodilo uličkama mezi dřevem (no skoro). Holky se postaraly o strouhání brambor a 
přípravy oběda. Oběd byl moc dobrý, brambory s luncheon meatem, který se smažil na kamnech. Po obědě 
úklid chaty a cesta zpátky do smogové Ostravy.
 Díky všem, kteří se zúčastnili!!!  

24. 10. 2010 - Bowling a brigáda v klubovně
Malá brigáda co do počtu účastníků, ale veliká svými cíli. Snad je to jen nešťastná náhoda, že nikdo z 
jestřábů nemohl, zato štěstí, že šarže čas našli a tak krom vedení přišli přiložit ruku k dílu Kalcit, Čičin, 
Čekro, Brusinka, Brumla a samozřejmě Kari. No a jak jsme se vrhli do práce, tak vše začalo lítat. Spodní 
sklad, horní sklad, stany, umývárky, nářadí a přiletěl i zbrusu nový kapsář na papuče, škoda jen, že se i 
sám nepřivrtal. A aby neděle nebyla jen pracovní, ale i trochu zábavní, tak jsme po brigádě šli do Bowling 
parku trochu provětrat kuželky (žlábky). Někteří tuto zábavnou hru hráli prvně, ale nedá se říct, že by se 
jim nevedlo. Ostatně, víte jak to chodí někdo je první a někdo musí být i poslední, důležité to není, důležité 
je, že jsme se dobře bavili.

27. - 31. 10. 2010 - Podzimní tábor Liberec
Dlouho očekávaná akce a konečně všichni sedíme v autobuse po Chorvatsku přezdívaném gril a pod 
vedením řidiče Krtka jedeme směrem na Liberec. Po dlouhé pětihodinové jízdě s malými pauzami na záchod 
nás cesta zavedla do Liberecké Zoo, kde jsme se zúčastnili výcviku lachtanů. A po shlédnutí všech pavilónů 
a volných výběhů naše cesta směřuje k autobusu a ubytování v České Lípě v Domě dětí a mládeže. Prostory 
to byly krásné, už za dveřmi nás čekalo spoustu věcí na kterých jsme mohli oči nechat od keramické výzdoby 
po spousty fotografií z různých akcí a následně barevné vkusné výzdoby. Spali jsme až na samém vrchu v 
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Družiny:
  1. Bobři (218 b.) ; 2. Vlci (172 b.) ; 3. Draci (106 b.)

Bodování jednotlivců
září - říjen 2010

1 Brusinka 227b.
2 Brumla 224b.
3 Kari 219b.
4 Citrón 214b.
5 Čekro 212b.
6 Žuzík 211b.
7 Terka K. 206b.
8 Pepr 191b.
9 Dortík 189b.
10 Frída 186b.
11 Pulec 176b.
12 Šmudla 175b.
13 Kalcit 171b.
14 Meki 164b.
15 Lukáš 163b.
16 Žihi 158b.
17 Martin D. 155b.
18 Tom 154b.
19 Kerol 147b.
20 Niki 144b.
21 Čičin 139b.
22 Míša 138b.
23 Čiči 133b.
24 Vera 123b.
25 David 111b.

26 Nikča 91b.
27 Vendy 49b.
28 Torpédo 46b.
29 Bára B. 44b.
30 Kamínek 40b.
30 Eva 40b.
32 Krtek 22b.
33 Tomáš 21b.
34 Sasanka 20b.
35 Dominik 17b.
36 Miki 12b.
37 Martin 5b.

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