který nám už nějakou dobu v chatě topil, ať nám není zima a tak
jsme se za tepla ubytovali a šli se navečeřet. Jelikož byly děti ještě
rozdováděné ze školy, museli vedoucí nastolit pořádek. Všichni se
měli do patnácti minut sbalit a sejít se před chatou. Dostali na
vybranou: buď se půjdou projít zpět na nádraží s batožinou na
zádech anebo půjdou zpět do chaty, kde vyskládají oblečení a budou
sekat dobrotu. Vybrali si tu druhou volbu. Opět se našly i vyjímky,
které už měli v péči Čekro, Čičin a Kalcit. To už se blížila doba ke
spánku. Nezbývalo nic jiného než udělat hygienu a spinkat.
Druhý den se hrály hry na louce, protože počasí nám přálo a svítilo
sluníčko. Děti objevily softík a tak se šlo hrát, protože tenhle sport
si na akci můžeme zahrát málokdy. Odpoledne si Segra připravila
hry, které trvaly až do večera. Také jsme tvořili z přírodního
materiálu obrázky. Po večeři jsme blbli v chatě, jelikož se už brzy
stmívá (něco nám říká, že už začíná zima). Po setmění měl Čekro
noční hru – bludičky. Po ní jsme zpívali až do pozdních hodin a pak
se šlo spát.
Protože se zpívalo do pozdních hodin, tak nás vedoucí nechali ještě
nějakou dobu ve spacácích a odpočinout si. Následovala snídaně,
trošku nečekaně - buchty J. Je to takový (zlo)zvyk, že každou neděli
na snídani budeme mít buchty. Vždy se na ně moc těšíme. Když
se posnídalo, tak se zahrálo pár her, poobědvalo se a šlo se balit.
Uklidila se chata, protože přece nejsme žádni nepořádníci. To co
jsme ušpinili si taky musíme uklidit.
- Ag -

Akce listopad – prosinec 2011:
4.-6.11.2011
18.-20.11.2011
26. 11.2011
27.11.2011
2.-4.12.2011
16.-18.12.2011
23. 12.2011
27.12.2011
30.12.2011 – 1.1.2012

Chata Pevnost
Drakiáda v Bystřici / Ochozy
Mafie vs. Policie + kino v klubovně
Výroba adventních věnců v klubovně
Mikulášská na Polaně
Vánoce na Kaménce
Jmelí
Výšlap i s rodiči
Silvestr v Holčovicích

BODOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ
KVĚTEN - ČERVEN 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
27.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Čekro
Žihi
Brusinka
Kari
Šmudla
Cintronka
Brumla
Vendy
Martin Durlák
Pulec
Kalcit
Dortík
Kopr
Bomba
Krtek
Žuzík
Julie Lubojácká
Jan Kovarčík
Fridolín
Čičin
Dominik Starek
Michal Janásek
Vojta Ferák
Tomáš Wass.
Isabella Firášková
Tomáš Janoš
Lukáš Kornecký
Torpédo
Míša Sedláček
Vojta Korduliak
Štěpán Mikulenka
Nikol Vargová
Anna Hořáková
Roman Varga
Tom Mráček
Patrik Firášek
Adéla Korpasová
Jana Kosíková
Radim Pukalík
Tomáš Průcha
Vendula Šimšová
Petr Sixta
Čiči

338 b.
318 b.
302 b.
288 b.
283 b.
278 b.
275 b.
266 b.
262 b.
259 b.
236 b.
235 b.
227 b.
221 b.
205 b.
190 b.
169 b.
158 b.
151 b.
147 b.
138 b.
132 b.
126 b.
125 b.
112 b.
108 b.
98 b.
98 b.
85 b.
82 b.
76 b.
72 b.
70 b.
68 b.
58 b.
55 b.
54 b.
37 b.
35 b.
28 b.
18 b.
15 b.
9 b.

Družiny:
1.
2.
3.

Bobři
Vlci
Draci

280 bodů
278 bodů
216 bodů

TOM Průzkumník: Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka ; bankovní spojení: 9050573/0300 IČO: 65497651
mobil: (Marťan) 777 039 815 ; email: info@pruzkumnik.com ; www. pruzkumnik.com
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Bumerang
OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Ahojky kamarádi,
první dva měsíce školního a hlavně oddílového roku jsou za námi. Hlavní úkol byl splněn. Po dlouhém
odpoledním sezení u čaje si Brumla, Brusinka a Kari jakožto kmeti podali návrh na rozdělení družin. Po
nekonečném smlouvání se to nakonec podařilo. J Držíme jim palce a hlavně přejeme mnoho úspěchů,
ať zvládnou problémy které tato funkce s sebou nese a v neposlední řadě ať práce s družinou je pro ně
radostí a potěšením. A pro Vás, nováčky 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, neváhejte a ptejte se buď kmetů, nebo vedoucích oddílu, rádi vám na ně odpovíme.“ Ještě důležitá
informace pro rodiče. V sobotu 3. 4. 2012 pořádá náš oddíl již tradiční Countrybál pro přátelé oddílu. Proto
neváhejte a rezervujte si své vstupenky u Iky (tel. 604 377 292) co nejdříve. Věřte, že na nový rok by již
mohlo být pozdě.
Vážení rodiče, sledujte prosím webové stránky oddílu. Všechny aktuality najdete právě tam.
- Mar Savana kamarádi,
protože snahou vedoucích je všeobecný rozvoj členů. Rozhodli jsme se doplnit oddílovou činnost o cyklistiku.
Předpokládáme tedy, že s příchodem nového jara začleníme do plánu akcí pár cyklo výprav. A pevně věříme,
že i táborový program budeme moci obohatit o tento příjemný sport. S přáním pevné nohy na pedálu.
Te-

Jakartovice - 16.-18. 9. 2011
Přišlo září a s ním nejen škola, ale i první oddílová akce. Vydali jsme
se tedy na zahajovačku a jak jinak než do Jakartovic.
Během cesty se nám pořádně setmělo, a tak nám nějakou dobu
trvalo než jsme v lese našli cestu na velký břidlicový kopec. Nakonec
se to většině podařilo, jen někteří to vzali svou cestou, a pak jim
pořádně čvachtalo v botách. Byli jsme tak unavení, že jsme postavili
stany, rozbalili spacáky a probudili se až druhý den za zvuku píšťalky.
Při rozcvičce jsme poznali okolí a pak co nejrychleji utíkali na
snídani.Celý den se šarže staraly o to, abychom se ani na chvilku nenudili a tak se taky stalo. Nejdéle jsme
hráli boj o vlajky a zapojili se úplně všichni. Večer nás vedoucí vytáhli na procházku a za tmy jsme všichni
museli projít menší stezkou odvahy, kde na nás číhalo mnoho překvapení.
V neděli jsme ještě zahráli nějakou tu hru a vydali se zpět za rodiči.
- Se Sraz oddílů ABC - 23.-25. 9. 2011
Jako každý rok, i tentokrát jsme se vydali na Bitovský mlýn, kde
nas čekal zábavný a hravý víkend. V pátek jsme samozřejmě
museli přichystat tábořiště a naše spací místa a za pomocí baterek
jsme hledali dřevo v lese. Po namáhavé práci jsme se celí natěšení
na sobotu vydali na kutě. V sobotu se nám vyhnula rozcvička,
ale to nám nevadilo, protože jsme vzápětí procházeli všechna
stanoviště, která si pro nás připravily ostatní oddíly. Nechyběl
ani boj o putovní štít, kde nás reprezentovaly 2 naše skupiny, do
kterých se zapojili i nováčci. Pod vedením Pulce a Ségry se skupiny
vypravené do boje prokousávaly hrami až k umístění, které bylo
úchvatné. Celí zmožení po náročných hrách jsme si ještě zvládli
zahrát rugby. Po vydatné věčeři jsme se šli ke konci dne pobavit k ohni, připomínajícímu táborák, kde se
hrály scénky a písničky. S usměvem na rtech jsme pak šli spokojeně usínat. A jak je zvykem, tak vždy něco
končí, skončila i naše výprava pochodem na tramvaj, kde jsme si stačili ještě něco říct a rozloučit se.
- Aďa Výšlap na Prašivou - 28. 9. 2011
Ve středu o státním svátku jsme si vyrazili na Prašivou. Byla to akce při které jsme byli pověřeni po určité
trase posbírat odpadky. Věřte, že jich nebylo málo. Do sbírání se s vervou zapojili i nováčci. I při té ne moc
dlouhé cestě jsme nasbírali 3 možná i 4 pytle
odpadků. Na vršku Prašivé jsme je vyhodili a
mohli jsme se porozhlédnout co všechno bylo
na Prašivé k vidění. Při rozchodu jsme se podívali
do stánků, nakoupili suvenýry pro rodiče a hurá
zahrát si konečně nějaké hry. V lesíku jsem si
zahráli na hledače. Agent se nám schovával a my
jsme ho podle píšťalky hledali. Po svačince jsme
se vydali na cestu zpátky ke stánkům a dostali
jsem lákavou nabídku od Marťana – polévku. I
když byla zadarmo, nebylo moc zájemců a to byla
tak výborná. Po veliké porci polévky jsem se už konečně vydali na nádraží. Cestou zpět jsme ještě posbírali
odpadky, kterých jsme si nevšimli. Na nádraží jsme ještě chvilinku poseděli a motoráčkem pěkně domů.
- Me Rodičovská - 2. 10. 2011
Letošní rodičovskou jsme naplánovali na oderských loukách. Sraz
byl na rondlu v Hrabůvce a odtamtud jsme šli k Dakotě. Martin
nám rozdal buzoly a my jsme po azimutech dorazili k altánku
v Bělském lese. Tajenka azimutových kartiček nám prozradila
název bojovky, kterou jsme si zahráli – „LATRÍNA“
Po náročné hře jsme dorazili na louku v blízkosti řeky Odry
ve Výškovicích, kde na nás čekala Ještěrka s čerstvou, teplou
bramborovou polévkou. Posilnili jsme se, a pak na nás ještě čekalo

celé odpoledne her. Na programu byla hra lagori a softball - chytání do rukavic, házení i odpalování.
Největší sranda však byla, když jsme hráli Lagori rodiče versus děti, vyhráli dospěláci, ale to nevadí, hlavně,
že jsme se všichni u toho dobře pobavili. Příště jistě vyhraji děti!
Akce to byla povedená, sluníčko nám svítilo, všichni jsme se dobře unavili . Zpět jsme se prošli pěšky na
rondl přes Bělský les.
- M+J Holčovice - Komora - 7. - 9. 10. 2011
Tato akce byla pouze a jen pro šarže a vedení oddílu. Sraz byl velice brzy, protože nás čekala velmi náročná
cca dvouhodinová jízda autem (resp. čtyřmi auty, kde nám řidiče dělali tatínci. Moc jim za to děkujeme!!!).
K cíli jsme přijeli ještě za světla, ale jelikož majitel této chaty bydlí několik desítek kilometrů daleko, tak
než jsme se dočkali klíčů, stihli jsme navštívit místní krčmu, kde se utratilo kapesné. Po cca dvou hodinách
dorazily do této krčmy klíče a mohlo se jít do chaty. To už se venku stihla udělat tma. Najednou se nám
nechtělo z toho tepla do zimy. Nu, tak nedalo se nic
dělat a jelo se k chatě, kde se vyprázdnil vozík a
z kufrů aut jsme vytáhli svoje batožiny. Když už byla
auta vyprázdněná, následovala exkurze chaty, kde
si řidiči prohlédli luxus tohoto zařízení. (Škoda, že
nemohli vidět „latrínu“, byla totiž zarostlá). Po této
exkurzi se řidiči naložili do svých aut a jeli zpět do
Ostravy.
Nám nezbývalo nic jiného než si zkulturnit místnost,
kde budeme spát a hlavně zatopit, ať není zima. Po
zahřátí na pokojovou teplotu se šlo spát.
Po otevření očních víček nám zablesklo, že je venku
už světlo, a při Marťanovu budíčku se zjistilo, že je
už zase další den plný zážitků. Zvedla se nám nálada,
když jsme zjistili, že Marťan společně s Markét byli
nakoupit v ,,nedalekém“ obchodě. To se jen tak
na akci nestává, že je vše čerstvé. Nezbývalo nic
jiného než vstát z pelíšků, udělat hygienu a pustit
se na snídani. Po snídani už byla jiná nálada. Taková
radostnější, že kolem sebe vidíme elitu oddílu, na
kterých zaleží jeho budoucnost. Při vyplnění žaludků
se šly hrát hry, které si vymýšlely jen a jen šarže, kde
nechyběla hra huntovačka (pozn. redakce: lepší se to hraje bez bot); kámen, nůžky, speciál; páka; želvičky;
mrkvičky. Tyto hry se hrály dopoledne i odpoledne. Mezitím Čičin společně s Čekrem připravili oběd. Vedoucí
zatím zkulturnili exteriér kolem chaty pomocí křovinořezu, kde pomohl se sekáním Pulec a Kari s Brumlou
se chopily hrábí. To už kuchtíci zaveleli, že mají uvařeno, tak se šlo papat.
Po vytrávení pokračovaly brutální hry, které raději nebudu jmenovat…J Agent společně s Marťanem a
Segrou jeli pro dřevo na topení. Je třeba udělat nějakou tu zásobičku na zimu. Na pomoc si vzali vozík,
což ulehčilo práci. Také se nezapomnělo na řetezovou pilu, která to měla nařezané raz dva. Pak se rychle
setmělo a údivem jsme zjistili, že se děti hrajou čím dál tím více záživných her. V celé chatě byla tma, a tak
někoho napadlo zahrát si schovávanou. Pro některé to byl teda zážitek!!! Není divu, když bylo všude tma
a z poza rohu na tebe někdo vyskočí, tak to není příjemné pro nikoho a hlavně pro Čekra (černou kroniku)
- Vítka. Po delší odmlce byla chutná večeře. Po věčeři se pokračovalo ve schovce a také proběhla nová hra
upíři (také něco pro ty, co nemají rádi tmu J). To vydrželo až do večera. Poté byl odpočinek a kecalo se o
všem. Debata skončila úderem 22h zavelením do hajan. To byl ale náročný sobotní den.
Není dne, kdy se nechce z pelíšků, tak se vstalo o něco později. Po povinnostech a hygieně se šlo nasnídat
domácíma buchtama - to jen vyjímečně. Je rychlejší si ji koupit, ale není nad domácí!!! Zahrálo se pár her
(stolních a podstolních) a uteklo dopoledne jako voda. Následoval oběd, balení, uklízení. Po chvíli dorazili
řidiči, tak jsme se naložili a jelo se zpátky domů.
- Ag Čeladná / dvojka - 14.-16. 10. 2011
Tentokrát se jelo z Vítkovického nádraží. Sešlo se nás 24 dětí a 4 vedoucí. Překvapení nastalo, když jsme
zjistili, že na trase, kterou pojedeme je výluka. Nedalo se nic dělat a s touto informací se šlo na perón.
Ukázalo se, že budeme přestupovat nejmíň 3x (z vlaku na vlak, na bus, na vlak). Po náročné cestě jsme
se ocitli v cíli na Čeladné. Chata byla blízko a ještě při světle jsme tam dorazili. Zde na nás čekal Marťan,

