rozhodit, vydali jsme se tedy do aquaparku do Uherského Hradiště, kde to bylo suprovní. Hodina a půl nám
pořádně nestačila na to, abychom se vyřádili na tobogánech, popřípadě si užili teploučký venkovní bazén.
Vyčvachtaní jsme tedy napodruhé zkusili Baťův institut. Zde jsme měli možnost vyzkoušet si, jak se skládá
bota, prohlédli jsme stovky různých druhů bot. Ale také jsme měli možnost pomocí fotek nahlédnout do
zlínských filmových ateliérů a jejich tvorby, popřípadě se s pány Zikmundem a Hanzelkovu vydat na výpravu
okolo světa. Třešničkou na dortu pak byl výstup na zlínský mrakodrap „jednadvacítku“, kde jsme měli areál
Svitu a vlastně celý Zlín jako na dlani. Hladoví jsme se vrátili do klubovny a po zasloužené večeři jsme si
stejně jako předchozího večera udělali kino a pustili si pohádku. V pondělí nás již zrána přivítalo sluníčko a
my se vydali opět do Uherského Hradiště a dále za něj, do obce Modrá, kde jsme sestoupili na dno rybníku.
Zde jsme se kochali průzračnou vodou a nádherným pohledem na obrovské jesetery, dobře živené kapry
a odpočívajícího sumce. Vzápětí jsme prošli archeoskanzen a vydali se tím do minulosti, kdy lidé žili v
dřevěných domcích pod rákosovými střechami, chovali kozy, prasata, husy a žili spjatí s přírodou. Po návratu
do reality jsme si užili technologického pokroku a opět si pustili v klubovně pohádku, kterou jsme si po
celodenním výletu rozhodně zasloužili. V úterý ráno jsme si zahráli pár her venku, dokud nás nevyhnal déšť.
Po pár hrách vevnitř jsme se vrhli na balení a úklid a pak už hurááá domů, do Ostravy. -Marťan a Peťa-

Bodování jednotlivců starší - 09-10/2018:

Bodování jednotlivců Medvíďata - 09-10/18:

1. Vít Z.
2. Luky H.
3. Filda
4. Čudlík
5. Vít H.
6. Kiki
7. Kačaba
8. Ríša
9. Ema
10. Makša
11. Bohouš
12. Filip Z.
13. Vašnosta
14. Adam
15. Michael S.
16. Tadeáš V.
17. Wendy
18. Robin
19. Zuki
20. Kastrol

1. Viki
2. Daneček
3. Šarlotka
4. Vaneska
5. Majda
6. Alenka
7. Honzík
8. Adélka V.
9. Nelinka
10. Jarek
11. Adélka F.
12. Viktorek

687 b.
563 b.
541 b.
531 b.
503 b.
472 b.
464 b.
461 b.
428 b.
394 b.
377 b.
352 b.
346 b.
304 b.
303 b.
299 b.
283 b.
246 b.
237 b.
208 b.

21. Jony
22. Julie
23. Tadeáš
24. Dominik
25. Michal S.
26. Karel
27. Honza
28. Ondra

199 b.
171b.
141 b.
128 b.
127 b.
125 b.
39 b.
25 b. !?!

Červeně označeni
jsou nováčci, kteří
nastoupili do oddílu
v září nebo v říjnu.
Bodování září – říjen
2018 / družiny:
1. DRACI
3 796 b.
2. BOBŘI
3 762 b.
3. VLCI
3 027 b.

240
221
217
214
213
196
181
116
106
75
67
28

Akce listopad - prosinec 2018:
30.11.-2.12.2018
9.12.2018
14.-16.12.2018
22.12.2018

Polana - starší
Jednodenka - Medvíďata
Vánoční Kaménka - všichni
Výšlap i s rodiči - všichni

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

září - říjen 2018

Bumerang
OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Ahoj kamarádi,
Tak nám tady začal nový školní rok. Po prázdninách, které jistě všem školákům připadaly příliš krátké, jsme
se vrhli do víru základních, středních i vysokých škol. Pro nás pracující se změnil pouze datum ??. Ale pro
všechny oddílové začalo nové období pravidelných schůzek, společných výprav a objevování nových míst.
Jedním z nich byla překrásná chata v Hrabyni, stejně tak sraz ABC byl na nové louce táborové základny
Zálesáků. I zde se nám moc líbilo. Rodičovská výprava se také vydařila, přálo nám počasí a rozhodit
nás nemohly ani neustálé nálety berušek. Podzimní tábor nás zavedl do neznámých končin bývalého
Gottwaldova. Jednu z prvních schůzek jsme pojmuli netradičně a šli si zahrát hry k nedalekému hřišti. Cílem
bylo, aby „neoddílové“ děti viděly, jak smysluplně se dá trávit společný čas a přilákali je mezi sebe. Tažení
bylo úspěšné a my mezi sebou rádi vítáme nové členy. Přejeme nejen jim, ale i stávajícím členům, spoustu
spokojených let v našich řadách a mnoho nových a krásných zážitků. -Marťan a Peťa-

Chata u památníku - 7.-9. 9.2018
Letošní zahajovací akci jsme pojali poněkud netradičně, neboť nám počasí příliš nepřálo. Jeli jsme tedy
do nedaleké Hrabyně na bývalou vlekařskou chatu, která z venku nebyla nikterak okouzlující, zato vevnitř
byla moc hezká: obložená dřevem, čistá, s krbem. Chatka měla dvě podlaží, v přízemí byla jídelnička,
v prvním patře spali mladší a úplně nahoře, kde to nebylo příliš dostupné, spali otrlejší a hbitější, neboť se
tam šlo po krkolomných schodech. V pátek jsme se tedy ubytovali. V sobotu dopoledne nám příliš nepřálo
počasí, tak jsme hráli experimentální hry typu „dostaň vajíčko do láhve“ popř. „přelej olej do skleničky
s vodou a odděl jednotlivé tekutiny“, také jsme soutěžili v pamatování si básniček. Jelikož se odpoledne
vyčasilo, vyšplhali jsme sjezdovku na Englišovu vyhlídku a pokračovali dále k Národnímu památníku
druhé světové války. Podívali jsme se dovnitř na zajímavou expozici, kde jsme mimojiné viděli simulaci
vybombardovaných domů, zahrabaný tank v písku, bojové letadlo, také památník lidických dětí a obětí

koncentračních táborů. Na nejednom místě jsme
měli husí kůži. Rozhodně tento památník stojí za
bližší a podrobnější prozkoumání. Poté jsme se
vypravili nahoru na vyhlídku a posléze si zařádili
na vystavených tancích. Večer jsme venku prohnali
míč a den zakončili hrou „Macháček“, kdy si mnozí
z nás vysloužili na rukou pěkný plot z trestných
čárek. V neděli jsme pak hledali v lese 10 různých
úkolů, abychom dali dohromady příběh o čaroději
Černovousovi, zaběhnuté koze a kolemjdoucím
bažantovi. Odpoledne jsme chatu uklidili,
s hrabyňským okolím se rozloučili a vyšplhali se
opět do kopce a vydali se cestou domů.
Sraz oddílů BVÚ - 21.-23. 9. 2018
Rok s rokem se opět sešel a my vyrazili na již dlouho očekávanou akci Sraz ABC, letos ovšem na jiné
místo než jsme byli roky předtím zvyklí. Azyl nám u sebe zajistil na oddílovém tábořišti TOM Zálesák. Sraz
ABC je typická akce, na které soutěží oddíly mezi sebou v pětiboji. Letos byly pro nás připravené tyto
disciplíny štafeta, běh v žebříku, příroda, všestrannost a propalování provázku. Všechny tyto soutěže nás
měly prověřit jak po fyzické tak i po dovedností stránce. Náš oddíl vytvořil celkem 4 družstva a to jedno
veteránské (vedoucí se přece nemůžou nechat zahambit), 2 klučičí a 1 holčičí ? Celý den probíhal jako vždy
v poklidu, kdo měl splněné všechny závodní stanoviště pětiboje, mohl pokoušet štěstí i u jiných soutěží,
které si jednotlivé oddíly připravily. Z našich řad jsem slyšela chválu hlavně na překonávání lezecké stěny
od Zálesáka a házení míčků do tlamy prasátka od Zlatých šípů. Když se večer nachýlil, přesunuli jsme se k
táboráku, kde jsme hodnotili jak pěvecké tak herecké umy jednotlivých oddílů. Po krásném ohni jsme se
přesunuli do hajan. V neděli ráno jsme vstali krásně vyspinkaní do růžova, pobalili naše tábořiště a připravili
se na závěrečný nástup. Na nástupu jsme se dozvěděli, že jsme opravdu bojovali a ukořistili tyto místa:
celkově na krásném 16. a 12. místě se umístily družstva kluků, 3. místo vybojovalo družstvo holek a také 3.
místo veteráni. Což je mooc super umístění. MOC děkuji všem, kteří jeli na tuto akci, i když počasí nemělo
být zrovna nejlepší a poprali se za náš oddíl. Speciální dík patří Čekrovi, který vlastním tělem držel náš grant
z pátku na sobotu večer, když přišel hrozný vítr, aby nám neuletěl :D Doufám, že příští rok se sejdeme ještě
ve větším počtu nebo aspoň v takovém jako tento rok. -Brusinka-

Rodičovská - 7. 10. 2018

Letošní akci rodičů s dětmi jsme pořádali
na jeden den v Bělském lese a to v
neděli 7.10.2018. Společně jsme došli
na okruh za Kolibou, kde jsme po celou
dobu měli své zázemí v podobě baru,
který připravil Profa, Ika, Apík a Honza.
Naše společné setkání začalo bojovou
hrou „Přenášení gigabitů“. V té době
jsme stihli nachystat běh po fáborkách s
drobnými úkoly, které si připravili vedoucí
družin a vedení oddílu. Úkoly byly různé
od přírody – kytky a stromy, hod na cíl,
měření vzdáleností a orientace v mapě,
turistické značky, kulturně poznávací
činnost, šifry a morse až po dětskou
hru lodě. Než vyběhli postupně všechny
hlídky v podobě rodič a dítě nebo děti, posilnily jsme se výborným gulášem. Některé maminky upekli
něco dobrého a podávalo se i kafíčko. Sice s plným bříškem, ale s radostí vyběhli rodiče s dětmi na trasu s
odstupem čtyř minut. V době vybíhání na trať a postupného dobíhání se hráli míčové hry, prohlížely se staré
kroniky a povídalo se. Nejrychlejší hlídka i se správnými odpověďmi byl Čudlík se svým tatínkem Tomášem.
Na závěrečném nástupu se rozdaly diplomy a poté jsme letošní akci ukončily. -JeštěrkaKino v klubovně - 20.-21. 10. 2018
V sobotu k poledni se v klubovně sešla
docela silná skupina členů. Na plánu
nebylo nic jiného než prubnout moderní
vymoženosti v oblasti společenských
her a vyzvat na turnajový souboj jednu
z nejstarších her vůbec: Člověče, nezlob
se. Celé to pak korunovat promítáním.
Oficiální
program
začal
volným
hodinovým hemžením, v němž jsme
s kamarády tahali z krabic a batohů
jednu hru za druhou - ať už naši nebo
oddílovou. Vedle Aktivity, Labyrintu
nebo Citadely se objevily i starší klasiky
jako například Logik. Někteří začali i
pomalu trénovat na hlavní program:
turnaj v Člověče. Ten začal hned po
obědě. Kolem osmi stolů se rozběhl
souboj o body a o to, kdo si nestoupne
na náhodné pole, které znamenalo nutnost rychle splnit nějaký otravný úkol. Následující volný čas po
ukončení turnaje byl pak využit pro řádění s čímkoliv, co nebylo přišroubováno k podlaze nebo přilepeno ke
krabici. Ne, nelekejte se - prostě jsme vybalili Hopovy hry. Večerní promítání se neslo ve znamení smíchu a
ve ztichlé klubovně Medvíďat pak v občasné palbě laserů vesmírných korábů. V neděli jsme už jen vymetli
pinčly zpod topení a hurá domů. -PájaPodzimní tábor - 26.-30. 10. 2018
Na podzimní tábor jsme se vydali do kraje zlínského. V pátek jsme procházkou došli do skautské klubovny,
kde nám chvíli trvalo, než jsme se vybalili a nějak se srovnali a uložili v klubovnách. V sobotu jsme
autobusem dojeli do nedaleké zoologické zahrady Lešná. Tady jsme se pomazlili s rejnoky, pokochali se
lenochodem, zalaškovali s opicemi, pozorovali hravé vydry. Také šelmy jako lvi a tygři se nám vystavovaly,
žirafy nedbale okusovaly listy okolních stromů. Bohužel, v polovině doby, kterou jsme si na prohlídku vytyčili,
začalo „lét“ a celý den už pak „lélo“ (jak by hodnotili místní). Zoo jsme tedy plni dojmů opustili a šli hledat
do klubovny místo, kde usušíme všechny mokré věci. V neděli počasí nevěstilo nic lepšího, tak jsme se vydali
do Baťova institutu, kde nám ovšem udělali čáru přes rozpočet a otvírali až za dvě hodiny. To nás nemohlo

