Rodičovská - 20. 10. 2012
Další naše výprava byla rodičovská, kde jsme si mohli s sebou vzít rodiče a sourozence. Ještěrka nás zavedla
do lesa za VŠB. Po skupinách jsme se vydali na trať, kde jsem plnili různé úkoly například jsme házeli
míčkem na cíl, ochutnávali jsme jídlo, také jsme vyzkoušeli malou kimovku a opičí dráhu. Poté co jsme prošli
celou trasu, následovala výborná Česnekáčka a byly pro nás nachystané další zajímavé příležitosti jak se
zdokonalit ve střelbě z luku a ze vzduchovky, soutěže jednotlivců v tomto sledu: brání šátku,. holuběnka,
držení lžíce nosem, souboj slepých, moderní pingpong. Tato výprava byla zakončená velkou bojovkou, kdy
si rodiče vzpomněli na své dětství a mohli si pěkně zablbnout. Pak jsme se vydali na tramvajovou zastávku a
odjeli jsme domů.
- Rad -

Podzimní tábor - 24.-28. 10. 2012
Velké překvapení nás čekalo na nádraží, kde jsme zjistili, že nakonec nejedeme vlakem ale autobusem.
Cesta tam byla velmi náročná ale všichni jsme dojeli z čistým štítem nikomu nebylo zle. Přijeli jsme do
sokolovny, kde jsme si vytáhli karimatky a spacáky a rychle jsme šli spát.
Ve čtvrtek jsme brzy vstávali, aby jsme se mohly vydat na první výlet. Během výletu jsme narazili na krásné
vinice, zříceninu hradu a také jeskyni, kterou jsem si prošly.
V pátek jsme se rozhodli, že si projdeme Lednicko – Valtický areál. Při cestě jsme si zahrály hru na
schovávanou, šiškovou válku, zastavili se na rozhledně u rybníku. Málem jsme nestihli autobus, protože
naše nejmladší účastnice výletu Mája se nám pokakala, tak jsme ji museli přebalit a tím se zdrželi. Nakonec
jsme vše stihli včas.
V sobotu jsme se autobusem vydali na zámek Lednice. Rozhodli jsme se pro procházku parkem a návštěvu
minaretu, kde nás cestou tam postihl déšť,
takže jsem se rozhodli, že vystoupáme na
vrchol minaretu. Byl to hezký nápad, poté
co jsme spatřili množství schodů tak nám
naše nadšení opadlo. Na zpáteční cestě
byl déšť opět naším společníkem, naše
motivace dojít do cíle za každou cenu
byla vidina lahodného dortíku v cukrárně!
Netušili jsme, že po tak těžkém dni nás
může čekat ještě jedno překvapení v
podobě nočního dobrodružství – stezky
odvahy, kterou každý z nás prošel se
vztyčenou hlavou.
Neděle nás probudila balením naších
malých batohu. Sotva co jsme se
sbalili tak jsem jeli na výstavu, která
se jmenovala „tamtamy času“, kde byly
vystaveny zapomenuté kultury. Poté co
jsme prošli výstavu nastoupili jsme do
autobusu a odjeli domů za rodiči. - Rad 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 těchto dvou měsíců byl splněn.
Po dlouhém večerním sezení u čaje na podzimním táboře si kmeti Brusinka (Bobři), Kari (Draci) a Čekro
(Vlci) podali návrh rozdělení do svých družin. Po nekonečném smlouvání se to nakonec podařilo. Všichni
Jestřábi Vám držíme palce a hlavně přejeme mnoho úspěchů, ať zvládnete problémy které tato funkce s
sebou nese a v neposlední řadě ať práce s družinou je pro Vás radostí a potěšením.Hlavně nezapomeňte
„Šarže je jako pochodeň.Někdy pálí, někdy hřeje, ale vždy vede.“ 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 9. 3. 2013 pořádá náš oddíl již tradiční Country
bál pro přátelé oddílu. Dále se pořádá akce s Průzkumníkem do Chorvatska v termínu 15.-26.7.2012. Proto
neváhejte a rezervujte si své vstupenky na Country bál a Chorvatsko 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 Dobrý den rodiče, ahojky Medvíďata!
Tak máme zhruba měsíc a půl oddílové činnosti za sebou. Celkem je 16 dětí, což je opravdu krásný počet a
tři vedoucí. Proběhlo už několik středečních schůzek, kde hrajeme celoroční hru pro děti „Po stopách Willyho
Foga“. Nyní plujeme lodí po různých státech, čeká nás ještě cesta po souši, pod vodou i horkovzdušným
balónem. Děti cestuji po mapě, plní úkoly dané země a za ně získávají razítka do svých cestovních pasů.
Na schůzkách se kromě her učí šest základních uzlů, lodní smyčku by měli už všichni znát. Trénovat mohou
doma, neboť všichni dostali od nás dárkem vázačku.
Rovněž se stihli uspořádat tři hodně povedené akce pro naše malé členy, sraz ABC , rodičovská výprava a
podzimní tábor viz. níže.
Děkuji, že jste všichni zaplatili příspěvky a děti jsou již řádně zaregistrované a pojištěné pro případ úrazu.
Našli se v rozpočtu oddílu rezervy a proto jsme naším Medvíďatům mohli pořídit oddílová trička. Malí mají
zelenou barvu a starší modrou, to abychom je rychleji rozpoznali. Trička rovněž slouží k prezentaci oddílu.
Tento oddílový materiál je dětem zapůjčen po dobu jejich působení v Medvíďatech, posléze budeme rádi o
navrácení, v případě vážnějšího poškození o zaplacení.
Za vedení Medvíďat Martina Slavíková - Ještěrka

Jakartovice -14.-16. 9. 2012
Je tu první výprava v novém oddílovém roce. Jak
to tak bývá jako každým rokem, jezdíváme vždy
na zahajovací akci do Jakartovic, kde jsou bývalé
břidlicové doly, kde se již už delší dobu netěží, ale je
tam krásně a klídeček. Jinak důl, kde jezdíváme, se
jmenuje Koňský.
Jelikož v pátek byl sraz velice pozdě, tak bylo
jasné, že na místo dorazíme ve tmě a také byla
nějaká pravděpodobnost, že na místě, kde vždy
stanujeme, už někdo bude. Když jsme na Koňský
důl dorazily, už tam někdo na našem místě stanoval.
Nedalo se nic dělat, muselo se najít jiné místo na
stanování. Když tam jezdíváme už delší dobu, tak
terén máme už zmapovaný, tak víme, kde by nás nikdo nerušil a
kde je také pěkné místo, kde můžeme tábořit. Tak se šlo na ono
místo (resp. na protější důl). Obhlédl se terén a bylo jasné, že v
okolí nikdo není. Odložili jsme batožiny a šlo se do práce. Muselo
se uklidit místo, kde budou stát stany (uklidit šišky, kameny a jiné
předměty, které by nám vadili a také mohlo poničit spodek stanu),
po uklizení našeho místečka se postavili stany, vybalili se věci a
převléklo se. Zbývalo ještě udělat tolik věcí jako je dřevo, lavičky,
uklidit ohniště aj. Po práci pak byla zasloužilá odměna plápolající
ohýnek, při kterém se povečeřelo, poklábosilo a zazpívalo.
Jelikož po škole jsme unavení, nezbývalo nic jiného, než jít brzo do hajan. Následovala sobota, která byla
zimná. Ráno ale i večer byla pěkná kosa, protože někteří ve spánku cvakali zuby. Když se otevřeli víčka,
zjistilo se, že máme i z venku vlhký spacák, protože byla nehorázná vlhkost. Takovou zimu v Jakartovicích
nepamatujeme. Rozezněla se píšťalka oznamující budíček a rozcvičku. Po odblokování těla následovala
příprava snídaně spojenou s hygienou. Po snídani byly dopolední hry, které se hrají v Jakartovicích pod
vedením Páji. O oběd se postarala Peťule z Marťanem. Čas ubíhal rychleji, než se přepokládalo. Byly jsme
do těch her tak zažraní, ale oběd už byl hotový. Po obědě je jako vždycky hodinový odpolední klid. Po klidu
měl Agent připravený azimutový závod. U toho se doplňoval fureďák a kecalo. Zbylo ještě nějaké to místo
na další hry a bojové hry. To se už pomalu stmívalo, a také jsme byly hladoví. Tak se udělala večeře. Když
se povečeřelo, dohrálo se ještě to, co se nestihlo odpoledne. Když už fakt nešlo nic vidět, jelikož byla tma,
šlo se k ohništi k teploučku, kde se hrálo na kytaru a někteří to pojali vážně, tak se i ,,tancovalo“. My zpívání
máme vždycky rádi až do pozdních hodin. To se nám už víčka zavírali, tak se šlo do spacáku.
Je tu neděle. V neděli nebývá rozcvička, ale z pelíšků jsme museli. Udělala se hygiena. Posnídali se buchty
(někteří měli domácí). Jako každým rokem to končí bojovkou - boj o vlajky. Po bojovce se pomalu balilo,
poobědvalo, pouklízelo. Sbalil se zbytek věcí a šupky pěšky na nádraží, Domů jsme dorazili unavení a plní
dojmů.
- Ag Sraz tábornických oddílů - 28.-30. 9. 2012
Jelikož pátek, den odjezdu na akci, byl státní
svátek, usoudili jsme, že nebudeme sedět
doma a uděláme si malou procházku v okolí
Bítovského mlýna. Počasí nám přálo, a tak nebylo
kam spěchat. V lese jsme si zahráli schovku a
trojnožku, a potom už jsme se vydali na louku,
kde se každoročně koná sraz oddílů ABC, který
pořádá TOM BVÚ. Byli jsme na místě mezi prvními,
ale nemohli jsme postavit stany, protože nám je i
s batohama měl přivézt Tetka autem. Na nic jsme
nečekali a šli sehnat dřevo na celý víkend. Donesli
jsme z lesa takovou hromadu, že ostatní oddíly
mohly jen závidět a my měli vystaráno až do
neděle. Nakonec za námi dojel Teťour a přivezl
vše potřebné pro přežití na víkend.

V sobotu ráno jsme sestavili soutěžní týmy, a to jeden holčičí a jeden klučičí. Také za námi dojeli naši
nejmladší členové. Byla to Medvíďata pod vedením Ještěrky a Radušky. Nesmíme zapomenout na Dejva,
který nám na oběd připravil opravdu vynikající guláš. Moc děkujeme.
Celé odpoledne jsme soupeřili s ostatními týmy v pětiboji, který zahrnoval štafetu, orientaci, chůzi na
chůdách, šest základních uzlů a tetris. Holky si vybojovaly krásné druhé místo. Kluci měli bohužel mnohem
silnější soupeře, ale taky neodešli s prázdnou. Ukázalo se, že umí dobře pracovat s mapou a znají její
značky.
Byly zde i jiné soutěže jako například hbitý uzlík, ve kterém Brusinka ukázala jak dobře umí ovládat vázačky,
a také jsme se umístili v soutěži o nejlepší oddílovou kroniku…
- Se ABC sraz oddílu - Medvíďata - 29. 9. 2012
Konečně nastal čas naší první akce měly jsme se vydat do údolí
bitovského mlýna. V sobotu jsme plní očekávání nastoupili do
autobusu v Porubě na smyčce.Cestou necestou autobusem
jsme vystoupili u hájenky. Tady jsme už museli po svých až
do tábořiště, kde nás už očekávali naši asi o čtyři hlavy větší
kamarádi.
Tábořiště bylo již zbudováno a tak jsme se mohli převléknout
zahrát si pár her např. boj o míč, kamen nůžky papír atd. Poté
jsme se vydali fandit naším reprezentantů. Oddílový pětiboj
začal velmi napínavě, disciplínou zvaný štafetový běh. Málem
jsme si všichni vykřičeli hlasivky, ale naši kluci z důvodu zkrácení
tratě byly diskvalifikování. To nám ale nebránilo povzbuzovat
naše dívky, které se dostali až do finále. Jo a vzpomínáte jak jsem stavěli věž z marsfmallow, který jsem
poté snědli. Čas ubíhal až moc rychle a než jsme se nadáli museli jsme se převléknout a šlapat pěšky zpátky
na tramvaj a domů.
- Rad Podzimní modrý obelisk - 12.-14. 10. 2012
No tak letos sice trochu později - ale přece. Na podzim je přece tak krásně tak proč nejet na poslední dobou
tradičně letní akci v říjnu. Vlak si to šinul svou mega vyspělou rychlostí směr Čeladná a jakmile strojvedoucí
vystrčil z okna smeták a začal brzdit bylo nám jasné, že jsme na místě. Cesta na chatu nebyla ničím zajímavá
- tak bych ji přeskočil a dopadnu rovnou na sobotní ráno. To se totiž už pomalu začaly rozjíždět soutěže. No
bylo jich celkem deset - šifry, zdravovědní kufr, mrštnost, signalizace, tajný úkol, navigace, turistický závod,
šifry, zdravovědní kufr, mrštnost, signalizace,
tajný úkol, navigace, turistický závod, šifry,
zdravovědní kufr, mrštnost, signalizace...safra
- je toho nějak hodně - no, čím více, tím lépe.
Soutěžilo se tentokrát nejen o uznání ale i o
placky (vyrobené fa.Dřevokaz a Barvíř) takže boje
byly tentokráte mimořádně tuhé a každý dělal
maximum aby nějakou pro družinu získal. Celou
sobotu až do večerních hodin se soutěžilo jako o
závod - Draci si dali trošku večerní procházku po
lese v Navigaci - ale náladu si zpravili večerním
párkem v rohlíku, to Vlci jedli trochu na jiné
úrovni a uplácali si plněné knedle - a Bobřani?
Míchaná vajíčka s vykrajovanou kombinovanou
zeleninou krájenou dle norem ISO. Promiňte
- jídlo jsem prostě musel zmínit. V neděli se pak
bojovalo jako o závod v bojovce. Následoval úklid chaty a doprovázeni hejnem Jeřábů jsme se odplazili na
nádraží. A jak to dopadlo - ptáte se? No první byli o čumák Bobři - těžce zkoušení v závěrečné bojovce, druzí
Vlci se svými naprosto vyrovnanými výkony - druhé místo je přece tak krásné, tak proč jej opouštět že? A
třetí Draci co se - jak se zdá - soustředí spíše na bojovky, soutěže v mrštnosti a podobné tvrdě pohybové
aktivity. Potěšilo že družiny byly docela dobře připravené, partmachři (kmeti) odvedli se svými kumpány
(šaržemi) poctivý kus práce a i když se některým družinám někde nedařilo - vynahradili si to zase v jiné
soutěži a tak můžu s radostí říct - jen tak dále, v létě se budu těšit na ty vaše výkony, už teď se objevují z vlčí
smečky hlasy že příště je to jejich - no tak teda uvidíme v létě bando!
- Pa -
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Fridolín
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Štěpán
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Pevnost BVÚ
Polana – Mikulášská
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Výšlap i s rodiči
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Mnoho krásných chvil s oddílem přeje
Vedení TOM Průzkumník
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mobil: (Marťan) 777 039 815, mbily@seznam.cz (Ještěrka) 6044 89 277, jesterka@pruzkumnik.com ; www. pruzkumnik.com

Kino (klubovna)
Jednodenka
Jednodenka
Kaménka – vánoční
Výšlap i s rodiči

Mnoho krásných chvil s oddílem přeje
Vedení TOM Průzkumník

TOM Průzkumník: Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka ; bankovní spojení: 9050573/0300 IČO: 65497651
mobil: (Marťan) 777 039 815, mbily@seznam.cz (Ještěrka) 6044 89 277, jesterka@pruzkumnik.com ; www. pruzkumnik.com

