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

Ahojky Medvíďata a Průzkumáci,
Vedení  Vás všechny vítá  v novém oddílovém roce 14/15. Do oddílů Průzkumník přibylo deset malých 
Medvíďat. Pro bývala Medvíďata to je velká změna, musela si zvyknout na zcela jiný přístup v programu na 
schůzkách i výpravách. Ale většina to zvládla naprosto v pohodě a základna oddílu Průzkumník se rozšířila.
Za dva měsíce měli starší pět akcí a Medvíďata tři. Z každé výpravy si jednotlivec přiveze spoustu zážitku, 
na které se bude dlouho vzpomínat. Proběhla i první akce rodičů a dětí, kdy rodiče se zcela odpoutali od 
všedních starostí a blíže se seznámili s vedením oddílu. Někteří dokonce zjistili, že pokud děti přijedou 
z akce špinaví a unavení, tak se akce povedla a dětem se hodně líbila.
A co nás čeká v příštích dvou měsících? Teď o víkendu mají Medvíďata kino v klubovně a starší budou 
v ulicích kolem klubovny bojovat „policie versus mafie“ a potom kino s přespáním v klubovně. Dále je 
naplánovaná výprava do Českého Těšína, na chatu Jasení  ;jednodenní akce Mikulašská a velmi oblíbená 
akce jsou falešné vánoce na Kaménce. Nesmíme zapomenout ani na náš už tradiční výšlap s rodiči.

Teď ještě pár vět k organizaci. Děti jsou na schůzkách a výpravách za svoji účast a soutěže bodovány, 
proto prosíme všechny děti a jejich rodiče,  aby se omlouvaly svému vedoucímu sms zprávou. Neboť i za 
řádnou omluvu získají určitý počet bodu. Po dvou měsících se body sečtou a vyhodnotí, získávají drobné 
ceny. Největší počet bodů je za účast na výpravách oddílu. Veškeré termíny akcí a případné změny jsou vždy 
včas na naších internetových stránkách www.pruzkumnik.com. Na slavnostní vyhodnocení mají starší nosit 
oddílový kroj, pokud nemají tak oddílové tričko. Bývalá Medvíďata prosíme o vrácení zelených oddílových 
triček pro své mladší kamarády. Za jednotnou cenu  100kč si prosím kupte modré oddílové triko u Páji. 
Dále vybíráme příspěvky na první pololetí 200kč, někteří už odevzdali, ale najdou se ještě jedinci, kteří 
tak doposud neučinili. V příspěvkách je zahrnuto hromadné pojištění dětí, nájem klubovny a pomůcky. 
Prosíme rodiče převážně menších dětí, pokud se změní Vaše osobní údaje, např. adresa, telefonní číslo 
nebo zdravotní stav dítěte, oznamte nám změnu co nejdříve. Přejeme Vám plno pěkných zážitků s oddílovou 
činností.                                                                                                     -vedení TOM Průzkumník--

a poslechli jsme si pověst O Šemíkovi. Také jsme, včetně starších, zablbli na dětském hřišti. 
Poté nastalo překvapení, které pro nás připravil Apík. Jeli jsme do divadla Spejbla a Hurvínka na jedno 
z jejích představení. Jmenovalo se Hurvínkův popletený víkend. Po divadle jsme se rovnou vydali do 
školy, kde nás čekala teplá večeře a spánek. Pro ty starší si Čekro připravil taneční školu. Ukázal nám jak 
latinskoamerické tance, tak i ty klasické. 
V neděli jsme se stavili na Petřín. Jelikož máme mladé nožičky, vyšli jsme to hezky po svých. Na vrcholku 
nás čekalo zrcadlové bludiště, kde jsme se mohli zasmát našim znetvořeným obličejům.  Poté jsme sešli 
dolů na Pražský hrad, kde jsme pod vedením Pulce a jeho deštníku prošli jak katedrálu sv. Víta, tak i 
Zlatou uličku. Na cestě zpět do školy jsme se stavili na Karlově mostě a v zápětí jsme si prohlédli Orloj. 
V pondělí jsme se šli podívat do pražské ZOO.  Navštívili jsme slony, hady, opice, ptáky, šelmy i mloka. 
V krásné ZOO jsme strávili celý den. Pro některé byla připravena strašidelná stezka odvahy, ve které každý 
uspěl. Najednou bylo úterý, a tak jsme navštívili Národní technické muzeum, ale co nás překvapilo bylo, že 
jsme museli vystát řadu podobnou té, jako kdysi na banány. Tak jsme se  rozhodli podívat se na Václavské 
Náměstí, poté jsme dostali rozchod a nakoupili si suvenýry. 
Po příchodu do školy jsme si zahráli fotbálek, a pak už nás čekala večeře a spánek. Ve středu jsme se 
probudili a všem bylo jasné, že dnes jsme tady naposled, a že jedeme domů. Využili jsme ještě volné 
dopoledne a zašli na obrovské hřiště se skluzavkami. Pak už nás čekala jen cesta domů, kde nás přivítali 
rodiče s otevřenou náručí.

1. Vítek 301 b.
2.  Frída 296 b.
3. Petr G. 288 b
4.  Julča 268 b.
5.  Martin 256 b.
6.  Makša 249 b.
7.  Matěj Kř. 243 b.
8.  Vendy 234 b.
9.  Kitty 221 b.
10.  Růžovka 212 b.
11.  Krtek 204 b.
12.  Jonáš 203 b.
13.  Luky 199 b.
14.  Honza 196 b.
15.  Michal D. 193 b.
16.  Naty 189 b.
17.  Čudlík 182 b.
18.  Žuzík 180 b.

19.  Brumla 172 b.
20.  Čekro 163 b.
21.  Bruska 155 b.
22.  Lukáš P. 149 b.
23.  Anet 138 b.
24.  Richard T. 130 b.
24.  Matěj Š. 130 b.
25.  Gabča 126 b.
26.  Ema 115 b.
27.  Michal S. 62 b.
28.  Dominik 54 b.
29.  Štěpán 48 b.
30.  Jiří V. 46 b.
31. Tom W. 44 b.
32. Mráček 43 b.
33.  Eliška 34 b.
34. Ondra S. 0 b.
34. Roman 0 b.

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

Bodování jednotlivců starší - 09,10/2014:

Akce listopad - prosinec 2014:

8.-9.11.14 Mafie 
14.-16.11.14 Chata Č. Těšín 
28.-30.11.14 Chata Jasení Mosty u J. 
6.12.14 Mikulášská
19.-21.12.14 Falešné Vánoce - Kaménka 
27.12.14 Výšlap s rodiči - 

1. Lukáš Halfar  (Lukyno) 158 b.
2. Ondra Kratochvíl 151 b.
3. Tereza Hudečková (kecka) 120 b.
4. Barča Adámková (řasa) 114 b.
5. Dan Baloušek 113 b.
6. Katka Špačková (mrkvička) 112 b.
7. Ríša Mojžíš 110 b.
8. Kája Dubjelová 91 b.
9. Robin Buchala 78 b.
10. Emilie Baloušková (Emili) 70 b.
11. David Heverin 68 b.
12. Adam Klimek  60 b.
13. Natálie Štěrbová (Naty) 59 b.
14. Hanka Žatecká 30 b.
15. Natálie Kovaříková 29 b.
16. Marie Brautigamová 20 b.
17. Matěj Kvasňák 10 b.

Bodování jednotlivců Medvíďata -09,10/2014:



Josefovice (klubovna) - 12.-14. 9. 2014 (starší)
Měli jsme tu nový školní rok a na programu obvyklou zahajovačku. Tentokrát jsme chtěli zamířit do 
Josefovic, kde jsme pěknou řadu let nebyli, ovšem počasí bylo proti tomu, 
a tak jsme museli opět zamířit na víkend do klubovny. V pátek jsme si 
zahráli rychlé, ale zábavné hry za doprovodu kytary a po postavení stanů 
(ano, opravdu jsme stavěli stany, co kdyby začalo pršet) jsme šli na kutě. 
V sobotu jsme měli akční hru se stanovišti, kde se například po slepu 
podle provázku prolézala trasa, na dalším se seřazovaly jednou rukou 
sirky do krabičky, sestřelovaly se plechovky a podobně. Po obědě jsme si 
procvičili plíce při foukandě, a pak se vrhli na oddílové dovednosti (docela 
se divím, že tam někteří ještě nejsou přivázaní z toho vázání uzlů). Opět 
se nám den nachýlil ke konci a jelikož byla sobota, a v sobotu večer se vždycky zpívá, tak jsme si po výborné 
večeři zazpívali spolu s kytarou. V neděli jsme po buchtách akorát vypsali jednoznačně určený konkurz na 
stloukače konzerv a po obědě se začali rozcházet domů.

Sraz oddílů ABC 26. - 28. 9. 2014 (starší + Medvíďata)
Jako každým rokem, tak i letos jsme se s našimi (výherními) týmy vydali do převelikých bojů na Sraz oddílů 
ABC, který se i letos konal jen malilinko za Ostravou. V pátek nám počasí moc nepřálo, a tak jsme vyslali 
na místo pouze malý předvoj pod vedením Pulce a Segry. Za pochvalu ovšem stojí hlavně to, že tato malá 
skupinka odvážlivců dokázala jako první ze všech oddílů v dešti rozdělat oheň (samozřejmě až po BVÚ, kteří 

to žhavili už od rána). V sobotu se počasí umoudřilo a 
hned co jsme si dali rohlík a chlebík se sýrem, dojely 
naše posily. Všichni jsme se řádně upravili do krojů na 
velký nástup, a poté už se startovala štafeta. Bohužel 
nám letos nožičky neběhaly až tak moc rychle, jak 
bychom chtěli, a tak jsme nepostoupili ani do semifinále. 
Zato v ostatních disciplínách jsme to ostatním celkem i 
nandali. Dařilo se jak našim mladým týmům, tak i 
veteránům (veteráni = 18+ plus Bruska a Čekro). 
Pořádně jsme jim zavázali všech 6 základních uzlů 
na čas, ošetřili osoby po nehodě, zaházeli si míčkem 
a odpověděli na záludné otázky, typu kdo napsal 

Honzíkovu cestu. Večer jsme sehráli 2 scénky u táboráku a vyzpívali si se Třemi vepři, kteří šli přes cestu 
prví místo!!! (Díky Žuzíku :D.) V neděli se nám moc nechtělo domů, tak jsme jeli až poslední autobusovou 
várkou. I cesta autobusem pro nás byla docela zážitkem, protože jsme se museli všichni vyzout, zabahněné 
botky dát do kufru a nasedat úplně na boso. Na Vřesinské jsme zase natáhli pohorky a tramvají se nechali 
dopravit k našim milovaným domovům. -Se- 

Rodičovská - 4. 10. 2014 (starší + Medvíďata)
Abychom potěšili rodiče, tak i letos 
jsme uspořádali jednu akci i právě 
pro ně. Sešli jsme se jedno sobotní 
dopoledne v lesíku za VŠB v Porubě. 
Napřed jsme se trochu rozehřáli u 
nějaké té hry, a poté už se chystali na 
menší turistický závod po fáborcích. 
Na trati jsme si vyzkoušeli postavit 
stan, poznávali jsme zajímavé 
památky naší republiky, odhadovali 
vzdálenost, plížili se a mnoho dalšího. 
Některým během závodu dost 
vyhládlo, a tak jsme byli potěšeni, 
když nás v cíli čekal teplý guláš a čaj 
či káva. Po chvilce klidu jsme ještě 
zahráli vybíjenou, a pak už jen balili a 
fičeli na tramvajku. -Se-

Polana 10.-12.10.2014 (starší)
Tak na tuto akci jsem se vážně těšil. Polana je prostě vždycky fajn akce a pevně jsem věřil, že bude i teď. 
Cesta vlakem byla jako vždy poněkud zdlouhavá, ale naštěstí bylo co zkoumat - obrovské popularitě se těšily 
záchody v posledním vagóně. Úžasná věc. Dveře se zavírají, otevírají, voda se splachuje, protéká, odtéká 
a těch tlačítek - neskutečné, ten pokrok - kde se to zastaví. Ve Velkých Karlovicích...jsme vystupovali už za 
tmy. Ale protože tak je to vždy, všichni vytáhli jako na povel připravené baterky, čelovky a různá jiná světla 
- naše maličké baťůžky jsme předali Tetkovi a vyrazili jsme do tmy. Protože bylo pozdě, nedalo se nic zahrát, 
a tak všichni ulehli a usnuli spánkem spravedlivých.  Však my si to druhý den vynahradíme. A opravdu. Hned 
z rána - samozřejmě až po rozcvičce a snídani - jsme se vrhli na PPH, neboli Plný Pytel Her. Hlavně jedna 
hra byla dost záživná a během dne jsme si ji pro velký úspěch struhli ještě jednou. Taková akčnější verze 
softballu. Občas jsme zapadli do lesa na lanové překážky a k večeru se ještě pod vedením družinového 
vedení na hodinovou chvilku zablblo v Ruské schovce. No ale tmou zábava nekončila, právě naopak. V 
lese se rozzářily dva světelné body a my jako praví Průzkumníci jsme prostě museli vědět, o co jde. Šlo o 
Prachárnu, a ne ledasjakou. Obejít nepozorovaně ve tmě například Krtka, který jak známo ve tmě vidí stejně 
jako za dne, to už je pořádná výzva. A když se k němu ještě přidá noční tvor Frída, no to už je o čumák. To 
se mnozí ani nedoví, kde že to vlastně je ten druhý bod. Naštěstí se našel jeden borec největší, co se dostal 
tam, kam nikdo jiný - a naopak se nedostal tam, co všichni ostatní ano...každá mince má hold dvě strany 
že.  Neděle už pak ubíhala ve znamení lanových překážek a hlavně balení s úklidem chat. To jsme sfoukli za 
pár vteřino - hodin a cesta na autobus už byla dílem okamžiku. I na Vysokou jsme si stihli zajít. Autobus byl, 
pravda, trošku přecpaný,  ale na Benzině v Hrabůvce se pár míst uvolnilo. Reklama na závěr: Po celou akci 
nás suprově vykrmoval ježidědek Teťour a jeho parta. Za což jim patří veliký dík. -pa-

Praha 25. - 29. 10. 2014 (starší + Medvíďata)
Začaly nám podzimní prázdniny, a tak jsme se rozhodli navštívit naše hlavní město, Prahu.
I když jsme museli vstávat pěkně brzo, nemuseli jsme se bát, že cesta bude dlouho trvat. Jeli jsme totiž 
vlakem a za necelé 3 hodiny jsme byli na hlavním nádraží. Rovnou jsme se jeli ubytovat do školy, kde jsme 
přespávali a stravovali se.  Po vybalení jsme se rovnou vydali na první výlet. Šli jsme se podívat na Vyšehrad 


