schopnosti které by každý správný detektiv měl ovládat (střelba z luku, odlévání sádrových stop, pokoušení
štěstí, skládání ubrusů, hody na cíl a spoustu jiných). Po lesích jsme sbírali různé citáty a museli jsme si je
zapamatovat, v další hře bylo nalezeno i pár kostí, skládali jsme je pak dohromady a někteří z nás je snad i
složili správně - někteří taky ne, ale mejlit se může každej že. No nakonec toho bylo tolik najednou že jsme
se my-malí ubozí detektivečkové- tak trochu zcvokli a začali létat coby pilné včely po lese a krást vosám
jejich cenný nektar. Dostali jsme pár ,,žihadel” a to nás probudilo zpět do role ostřílených detektivů. No
prostě jak říkám - parádní akce. Poslední den jsme sice trošku zmokli - to nám ale přece nemůže pokazit
náladu. Hlavně že pachatel byl dopaden a všichni se u toho dobře bavili. Díky za tuhle akci a snad i ty příští
budou stejně podařené. -pa-

Bodování jednotlivců - září-říjen 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Julča
Krtek
Frída
Čekro
Bruska
Mraček
Honza
Štěpán
Brumla
Vendy
Gabča
Žuzík
Lukáš P.
Eliška
Matěj H.
Luky

346b.
312b.
293b.
291b.
286b.
274b.
261b.
239b.
205b.
188b.
168b.
163b.
162b.
155b.
150b.
148b.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
22.
23.
24.
25.
26.

Citronka
Matěj K.
Matěj Š.
Martin
Kari
Ondřej S.
Tom W.
Jirka V.
Michal S.
Roman F.
Dominik

září - říjen 2013

Bumerang
OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Milý rodiče, ahojky kamarádi!!!
Tak nám začal nový oddílový rok. Ani jsme se nenadáli a prázdniny i s táborem jsou už historie. Na začátek
jsme trochu přeskupili vedení družin tak, aby se zapojili ti z vás, kteří už mají v oddíle „odslouženou“ hezkou
řádku akcí. Taky jsme přivítali nováčky, ať už přišli sami, nebo jsme mezi sebe vzali bývalá Medvíďata.
Doufám že akce, které nás čekají se Vám budou líbit a časem na ně budete rádi vzpomínat. Vzhůru tedy do
nových dobrodružství…. -ap-

Bodování družin 09/10 2013
142b.
137b.
135b.
132b.
131b.
98b.
98b.
81b.
79b.
63b.
48b.*

1.
2.
3.

BOBŘI
DRACI
VLCI

227 b.
218 b.
189 b.

(Bruska)
(Kari)
(Čekro)

Akce listopad – prosinec 2013
9.-10.11.2013
22.-24.11.2013
7.12.2013
20.– 22.12.2013
28.12.2013

MF vs policie + Kino
Chata Jablunkov
Pomikulášská
Falešné vánoce Kaménka
Výšlap s rodiči

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: (Marťan) 777 039 815 ; email: info@pruzkumnik.com ; www. pruzkumnik.com

Jakartovická klubovna - 13.-14. 9. 2013
Už od středy bylo jasné, že počasí nám přát nebude. Muselo se něco změnit-buď místo konání nebo počasí.
Jinak to prostě nešlo. Je škoda, že spousta lidí chtěla nebo musela zůstat doma. A co mě mrzí ještě více je
to, že to musely odnést zrovna Jakartovice. Místo o kterém jsem si vždy myslel že je mezi vámi oblíbené a že
tam prostě jezdíte rádi. Takže kolik se nás sešlo? Tři z vás a dva z nás. Nebylo to nic moc, i s tímto počtem se
však dá udělat menší akcička. Sice jsme nevytáhli paty z Ostravy a zakotvili jsme to v klubovně, přesto jsme
se nenudili. Hned v pátek jsme rozbalili deskovky co máme v klubovně a začali velký maratón. Postřehové
hry, paměťové hry, hry na zručnost i hry se štěstím - no spousta spousta her k hraní. A v pozdějších
hodinách se ještě z batohu sbaleného na akci jakoby náááhodou vytahovala další hra za další hrou a sedělo
se nad nima až pozdě do noci. Není divu že se nikomu moc nechtělo v sobotu vstávat - spolehlivě nás ale
vzbudil Apík svou minirolí v této víkendovce. Dali jsme snídani, která měla díky pekárně hned za klubovnou

úplně jiný nádech než běžně na akcích mívá. Hned po snídani
se zasedlo k hracímu stolu a pokračovalo se dál. Oběd byl
dílem okamžiku a Frídy, vařilo se z toho co batoh dal a dal toho
spoustu dobrého. Dalo se ještě pár osvědčených her a pak se
už čas nachýlil, tak bylo třeba končit. Pár nás ještě zůstalo na
Hru o trůny ale po ní už byl definitivní konec. Tak snad bude
příště počasí lepší. -paSraz oddílů Bítovský Mlýn - 27.-29. 9. 2013
Každoroční soupeření oddílů bylo opět zde a 9 odvážných se vydalo v pátek na louku u Bítovského mlýna. Za
světla jsme nasbírali dřevo, vykopali ohniště a všechny ty věci okolo. Chvíli jsme kecali o tom jaká je šílená
zima a po večeři se šli vyspat. V sobotu ráno za námi dojely medvíďata a zbytek děcek, hlavně těch starších,
takže nás bylo v součtu asi 20. Přišel hlavní ranní nástup, vztyčení vlajky a seznámení s letošními soutěžemi.
Letošní pětiboj byl složen z biatlonu, všestrannosti, přírody, číselného kolotoče a neměnné štafety. Po
nástupu začala štafeta, ve které jsme si letos vedli opravdu dobře, holky byly 3. Z osmi družstev a ze

třinácti chlapeckých nebo smíšených družstev byli kluci 5. a medvíďata 9. Pak jsme se rozutekli na ostatní
disciplíny a bojovali o co nejlepší umístění. Večer jsme se všichni sešli u táboráku a soutěžili se scénkami a
písničkami. Naštěstí se nám všem podařilo v noci nezmrznout a neděle nás přivítala sluníčkem. Když jsme
dosnídali buchty, začali jsme se chystat na závěrečný nástup. Sluníčko hezky svítilo a my dostávali jeden
diplom za druhým. Jak to teda dopadlo? Klučičí družstvo bylo 4., medvíďata 12. a holky 6. Myslím, že jsme
si to všichni pořádně užili. -pcRodičovská - 5. 10. 2013
Na tuto akci jsme si jako každý rok mohli vzít maminky, tatínky i sourozence. Tentokrát jsme nejeli až
do Poruby, ale začali jsme celou akci už
v Bělském lese. Tam jsme se rozdělili na
tři týmy a začali mezi sebou bojovat o to,
kdo urve více bodů pro své družstvo. Po
ukončení hry jsme si dali malou svačinku a
vyčkali, než vedení vyhlásí výsledky. Později
jsme se vydali na oderské louky. Moc jsme
se těšili na guláš, a tak nám cesta netrvala
dlouho. Byl opravdu dobrý. Ocenili jsme
i teplý čaj a rodiče i kávu. Po menším
vytrávení jsme se opět vydali soupeřit.
Rodiče se mohli vyřádit ve hře Lagori, a
také v softbalu. Společně se svými dětmi
si pak mohli zahrát vynášení šátků z kruhu.
Děkujeme za velkou účast a budeme se na
vás těšit i příští rok. -se-

Čermná ve Slezsku - 11. - 13. 10. 2013
Je to poprvé po mnoha letech co se jelo na podzim na naše letní tábořiště. Jelo se v sobotu velmi brzy ráno,
což se nesetkalo zrovna s bouřlivým potleskem. A možná i díky tomu také účast nedopadla moc slavně. No
od začátku oddílového roku to vůbec s účastí na výpravách není zrovna na oslavy. Ale zpátky k Čermné-co
se tam teda dělo? Nuže, byl to mini Modrý Obelisk kde družiny bojovaly proti sobě v tradičních i netradičních
soutěžích. První byla ve vázání šesti základních uzlů (ve dvojici, poslepu, a na rychlost). Po obědě následoval
,,Skoro-golf” kde si každý měl nejdříve zhotovit ,,golfovoé“ hole. Ty byly nakonec vyhlášeny jako největší
katastrofy a slavnostně uvolněny pro
soutěžení. Celkový počet jamek byl
sedmnáct. Mezi nejlepším počtem
odpalů a nejhorším bylo zhruba
padesát odpalů (celkový počet byl
zprůměrován na jednoho golfistu). Po
golfu přišel na řadu oheň trosečníků.
Jaké byly pravidla? Během pěti minut
si skupiny robinsonů měly do ešusu
nasbírat dřevo, tak aby ten ešus šel
zavřít. Po uplynutí limitu si družiny
udělaly svá mini ohniště. Za úkol měli
z toho dřeva, zapálit oheň na tři sirky
– každá další sirka navíc způsobila
několik vteřin penalizaci-škoda jen že
nakonec nebylo od čeho ji odečítat. Vyhráli ti, kterým oheň nejdéle hořel. Smutné bylo, že rekord byl jen 19
vteřin. Argumenty tipu ,,bylo mokré dřevo“ byly sice oprávněné - nicméně je třeba umět udělat oheň i za
deště. Den soutěží skončil, bylo načase ulovit něco k večeři. Ta byla vskutku vynikající, byly špízy. V neděli
jak to tak bývá, rozcvička není. Po snídani, kterou nám připravila Ika, Profa a Honza, následoval den dalších
soutěží. Jako je přehazování míčkem od jedné mety k druhé aniž by spadnul. Po této strašlivé fyzické
námaze přišla na řadu příroda (rostlinky a stromy), signalizace (semafor a MORSE), a nakonec i mini-RINGO.
Pulec s Pájou měli připravenou bojovku na jednotlivce, povedla se ;). Na konec už jen přikládám výsledky
ze všech soutěží vždy 1.2.3. umístění: uzly V,B+D, přehazování BVD, golf DVB, oheň DVB, příroda DVB,
signalizace BDV, ringo VDB a bojovka jednotlivci Bruska, Julča, Štěpán. CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ: DVB. -agPodzimní tábor na Polaně - 25.-30. 10. 2013
Polana, jedna z těch ,,echt” chat na které se vždycky rádi podíváme. A letos tam jedeme přímo na podzimní
tábor, paráda. Autobus nás vyplivnul na Třeštíku, hlavu si z toho nikdo nelámal-k chatám je to co by

kamenem dohodil, je ale třeba přehodit takový maličký kopeček co se jmenuje Vysoká. Ten už dávno nemá
kruhový výhled jak na vás křičí mapy, škoda - býval krásný. Z kopce se pak už kutálí samo a nejlepší na
tom je, že se zastavíte až u chat na Polaně. Zabydleli jsme se, vybalili pár věcí (hlavně svačinky) a hned se
rozběhl program. Byl fakt parádní. Rozdělili jsme se na skupiny vyšetřovatelů, hned jsme dostali první případ
- juchů! Bylo třeba prokázat že si důvěru v nás kladenou zasloužíme - sbírali jsme důkazy, trénovali různé

