správně jistit. Pak následoval oběd a přípravy na bazén. Jeli jsme se totiž umýt na bazén, který byl na
opačném konci města, ale bylo to tam krásné. Všichni jsme se dostatečně vyřádili. Den byl tentokrát
zakončený (ne, městečko Palermo to nebylo) večeří a zpíváním karaoke, u kterého byla sranda. Teda hlavně
u polámaného mravenečka, že, Brusko? V sobotu nás čekal výlet na Babí lom, kde jsme se drápali po
skalách. Cestu nám vedoucí ozvláštnili hrami, jako například trojnožkou, u které byli všichni kluci poraženi
holkami. Po příchodu na rozhlednu jsme zjistili, že náš výlet ještě pokračuje na Brněnskou přehradu. Tu
jsme si celou obešli a nakonec nás Majda pozvala na chatu, kde pro nás byla připravena vynikající zelňačka.
Po příchodu na srub jsme si udělali menší kino a pak šli spát. Uteklo to hrozně rychle a už tu byla neděle.
Dopoledne jsme si ještě zahráli pár her a šarže s vedoucími měli možnost si vyzkoušet okruh na vysokých
lanových překážkách. Pak už následovalo uklízení, balení a odchod ze srubu. Bylo to úplně super a ještě teď
mi je líto, že už to skončilo. -jul-

září - říjen 2016

Bumerang
OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Ahoj kamarádi, tak je to tu zas!
První dva měsíce jsou za námi, s tím přichází i konec prvního bodovacího období a samozřejmě první
číslo Bumerangu. Na chvíli se ještě vrátím k prázdninám, poslední víkend proběhla bouračka a je na
místě, abychom poděkovali všem rodičům, kteří nám opět pomohli. Tedy děkujeme! Teď už zase zpět
do podzimních dní. Určitě jste si říkali, co že se to stalo – nezahajujeme v Jakartovicích a dokonce ani
víkendovkou?! Bohužel jsme si ve vedení vybrali stejnou chvilku, kdy má každý hodně i jiných, neoddílových,
aktivit a nejsme schopni zaručit, že bychom na akci mohli jet. Zní to možná trochu děsivě, ale nelekejte se,
akce budou, možná v menším množství, troufnu si ale říct, že s nabitějším programem! Třeba se tak zvětší
celková účast na nich…? Také jste si mohli všimnout, že nám přibyli 3 noví Jestřábi. Brumla, Bruska a Čekro
uvolnili místo mladším a já doufám, že nové vedení družin se svých rolí nezalekne a postupně se minimálně
vyrovná svým předchůdcům. Kromě toho bychom chtěli nově vyhlásit i 1. přehlídku deníků, začněte si
dopisovat, dokreslovat a jinak zdobit vaše knihy. Na určené datum se všechny donesou do klubovny a vy
sami budete vybírat ten nejpovedenější! Výherce samozřejmě nemine odměna jak bodová, tak i ta v podobě
malého dárku. Tak to je asi vše, hurá do dalších měsíců!
Za vedení TOM Průzkumník
Pulec

Bodování jednotlivců starší - 09-10/2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Julča
Hanka
Jony
Naty K.
Bohouš
Luky H.
Makša
Víťa
Korny
Vašnosta
Márty
Krtek
Vendy
Čudlík
Kity
Matěj K.
Míša
Robin

248
229
213
206
203
196
171
163
158
142
115
114
87
83
80
78
77
67

19.
20.
21.
22.
23.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Anet
Ema
Růžovka
Zuki
Dominik
Matěj Š.
Peťa
Pája
Ondra L.
Mráček
Ondra K.

65
64
63
51
48
48
47
44
43
21
7

Bodování družin
09-10/2016
1. Bobři
107
2. Draci
97
3. Vlci
91

Bodování jednotlivců Medvíďata -09-10/2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eliška Hojecká
Vláďa Hojecký
Filip Halfar
Kristián Fančovič
Vít Hájek
Lukáš Lyko

110b.
108b.
90b.
80b.
74b
30b

Akce listopad-prosinec 2016:
5.-6.11.16 Stínadla se bouří
19.11.16
Jednodenka
2.-4.12.16 Polana
16.-18.12.16 Vánoční Kaménka

TOM Průzkumník: Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka ; bankovní spojení: 9050573/0300 IČO: 65497651
e-mail: info@pruzkumnik.com ; www. pruzkumnik.com

Pohledy do údolí - 24. 9. 2016
Konečně nám opět začal oddílový rok
a s ním přišla také první letošní akce.
Letos jsme udělali zahajovačku stylem
„návratu ke kořenům“, tedy ve formě
jednodenního výletu na Smrk. Sraz byl 24.
září v ne až tak brzkých ranních hodinách
na zastávce Hrabůvka Kostel, odkud jsme
vyrazili směr Ostravice. Účast sice nebyla
hojná, ale o to více jsme si výšlap užili.
Počasí bylo typicky „horské“, sem tam
sluníčko, sem tam mraky a stín. Během
celé akce panovala super nálada. Všichni
jsme si dosyta užívali krásné výhledy do
údolí, osvěžení u studánky, či svačinku na
samém vrcholu. Po této svačince jsme se
vydali na druhou část trasy, kterou tvořila
cesta na vlak na Čeladnou. Cesta nám
uběhla jak vítr a už jsme seděli ve vlaku a
pádili zpátky domů. Přestože jsme nehráli
žádné hry a jednalo se čistě o túru, moc
bych chtěl pochválit všechny zúčastněné, kteří za jediný den dokázali ujít úctyhodných 18 kilometrů. -čeSraz oddílů ABC - 30.9 - 2.10. 2016
Jako každým rokem, tak i letos jsme se s našimi ,,vyherními“ týmy vydali do převelikych bojů na Sraz oddílů,
který se i letos konal na Bítovském mlýně. Už v pátek nám hezky přálo počasí, a tak jsme se hnedka vydali
na velký lov dřeva, které bylo nutné k rozdělání ohně. Dokonce jsme stihli obstarat i nějaké ty metrové klády
k sobotnímu táboráku.
V sobotu se na nás už časně z rána smálo sluníčko. Než jsme stihli posnídat, dojely naše poslední posily.
Později jsme se všichni řadně upravili do krojů na velký nastup, a poté už startovala štafeta. Bohužel nám
letos nožičky neběhaly až tak moc rychle, jak bychom chtěli. Zato v ostatních disciplínách se nám –myslím–
docela dařilo. Pořádně jsme jim zavázali všech 6 základních uzlů ošetřili osoby po nehodě, pohopsali si na
chůdách a zopakovali si trochu té přírody.
V neděli po vyhlášení jsme se nechtěli tlačit v přeplněném autobuse, tak jsme jeli až poslední autobusovou
várkou. Myslím, že i když jsme nebyli natolik úspěšní jako v minulých letech, víkend se hezky vydařil a
hlavně to sluníčko stálo za to, vyjet ještě naposledy pod stan.

Děti s rodiči - 16. 10. 2016
Akce se konala v Ostravě - Porubě za areálem VŠB. Rodiče s dětmi si vyzkoušeli disciplíny nedávné letní
olympiády a to: Hod na cíl létajícím talířem ; hod granátem ; hod diskem ; hod koulí ; běh na 100m ;
slalomový běh ; skok do dálky (z místa) a nízké lanové překážky. Po ukončení soutěží se opékaly párky
a zájemcům byl nabídnut horký čaj nebo kafé. Odpoledne byla připravena bojová hra „dobytí hradů“.
Poskládali jsme celkem tři týmy, které pomoci karet měly za úkol dobýt soupeřův hrad. Myslím si, že
se všichni pořádně proběhli a hlavně takticky a strategicky přemýšleli. Dále jsme si zahráli všeobecnou
vybíjenou a zaházeli létajícími talířem. Na nástupu jsme vyhlásili nejlepší atletické sportovce a rozdali jsme
ceny. Výpravu jsme si pořádně užili a pevně věříme, že ti z Vás, kteří na akci nebyli, tak příští rok s námi
zaberete. :-) -mar-

Podzimní tábor - 26. - 30. 10. 2016
Sešli jsme se ve středu na Vítkovickém nádraží, ze kterého následně také vyjeli. Cesta vlakem byla dlouhá,
ale my jsme byli plní očekávání. Po příjezdu do Brna- Lesné jsme se přesunuli do skautského srubu, který
pro nás byl po dobu tábora domovem. Po příjezdu nás čekal výlet na nedalekou rozhlednu. Výhled byl
opravdu krásný. Po příchodu do chaty jsme si zahráli pár her venku, dali si výbornou večeři, zahráli kolo
městečka Palerma a vydali se spát. Čtvrtek byl docela náročný. Vstali jsme, snědli snídani a přichystali se
na pořádné prozkoumání centra Brna. Dopoledne nás zabavilo IQ centrum Vida, kde bylo spousty možností
zjistit něco nového o lidském
těle, či všelijakých fyzických
jevech. Poté následovala hra
v centru, kterou si pro nás
připravily Bruska a Brumla.
Úkolem bylo dostat se podle
mapy na určitá zajímavá
místa. Hra byla zakončena na
Špilberku, kde na nás čekala
krásná odměna, a to výhled
na celé město. Po návratu nás
opět čekala teplá večeře a
městečko Palermo. V pátek to
byla pohoda. Ráno jsme měli
možnost si vyzkoušet brněnský
discgolf a malé překážky,
kde nás instruktor naučil, jak

