hrály hry venku i v chatě. Poté jsme se mohli věnovat vánočním tradicím, lili jsme olovo, pouštěli skořápky
po vodě a vytvářely se bambulky.V podvečer se nachýlil ten správný čas na osobní úpravu. Rychle na
sebe oddílový kroj a už jen vyčkávat. Vedoucí nás usadili ke stolům podle družin. Marťan pronesl přípitek
a mohlo se začít večeřet. Po večeři se udělal slavnostní nástup kde se povyšovalo do funkce kmetů, šamanů
a stopařů. Pro mnohé bylo překvapením když se vyslovila jména: „Vendy, Julie, Kopr ….“ a my jsme poznali
že se jedná o nováčkovské stezky. Po dlouhém úsilí si také Kari splnila červenou stezku. Blahopřejeme
všem.Teď už nebyl důvod dále čekat, proto zazvonil zvonec a mohlo se jít na rozdávání dárečků. Po rozdání
jsme hráli scénky a zpívaly se družinové písně. Všichni jsme byli z celého dne tak unaveni, že nám ani
nevadilo, když ještě před večerkou nebylo osobní volno. V neděli byl budíček posunutý o hodinu. Po snídani
jsme si zahráli hry u chaty. Po obědě už je čas jen na dobalení věcí a úklid chaty. Za chvilku se vše zvládlo
a mohlo se vyjít směr Klokočov. Můžu říct, že za světla se jde lépe a rychleji. Na nádraží se zahrálo Bludiště
na zahřátí. Cesta vlakem uplynula tak rychle, že jen jsem mrknul už vidím nápis Ostrava – Svinov. Vím, že to
je konec akce a nechce se mi ani vystoupit. Ale vždyť ty pravé Vánoce teprve nastanou.
- Mar Jmelí - 23. 12. 2011
Letos jsme se vydali opět jako loni přes Hrabovou k Ostravici
a proti proudu do Paskova. Účast nebyla veliká, to víte mohl
jen ten, kdo si dopředu uklidil a měl již zabalené dárky a tak
nás bylo celých dvanáct. To ale vůbec nevadilo. Cestu jsme si
zpříjemnili vymýšlením taktiky jak povalit Marťana do sněhu.
Moc nám to nešlo a tak jsme si aspoň postavili sněhuláka
a zahráli pár her. Počasí bylo nádherné, krásně slunečno
a ještě k tomu teplo. Po cestě jsme narazili na Teťoura, který
vylezl na strom a shodil trochu jmelí a tak jsme domů nepřišli
s prázdnou. Děkujeme moc. - Mar Výšlap na Ondřejník i s rodiči - 27. 12. 2011
Je po vánočních svátcích a konec přejídání se, tak nezbývá nic jiného než ta přebytečná kila co jsme nabrali
o Vánocích shodit. No a kde lépe než v kruhu přátel a na horách, kde je také čerstvý vzduch.
Na Poliklinice se nás sešlo kolem dvanácti. Poté se jelo do Vratimova na nádraží, kde čekali další 4 lidi. Vlak
nás dopravil do Kunčic pod Ondřejníkem, kde přibyli ještě další čtyři a také kamarád se psem. Takže výšlapu
se zúčastnilo celkem dvacetjedna lidí a také tři pejsci.
Z Kunčic se šlo po modré značce směr Skalka. Šlo se čím dál výše a pro některé to nebylo jednoduché.
V některých výškách se objevoval sníh, bylo místy i 5-10 cm. Občas to bylo zledovatělé a pěkně to klouzalo.
Po nějaké době jsme dorazili na Skalku, kde byla malá
viditelnost, samá mlha a také pěkně foukalo. Po náročné
cestě byl zasloužený odpočinek, při kterém se posvačilo
(zahřálo). Po odpočinku se už šlo dobře, protože to bylo z
kopce dolů. Najednou se vyjasnilo. Na obzoru se objevila
chata Ondřejník, kde nás pohostili dobrou polévkou. S
přáteli jsme se pobavili, jak bylo o Vánocích, co Ježíšek
naježil atd. Ale protože čas utíkal, nezbývalo nic jiného,
než jít na vlak směr Frýdlant nad Ostravicí. Zvládli jsme to
včas i s rezervou. Vlak přijel a rozjel se směr Vratimov, kde
jsme následně přesedli na autobus až na místo srazu.
Díky všem, kteří tuto tradici neporušili a taktéž shodili
nějaké to kilo.
- Ag Akce leden – únor 2012:
7. 1. 2012
20.-22. 1. 2012
28. 1. 2012
10.-12. 2. 2012
24.-26. 2. 2012
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OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Přátelé - kamarádi
Tak, Vánoce jakožto svátky klidu a radosti jsou za námi, věřím, že jste si je pěkně užili, potěšili jste se
dárkama, do sytosti jste se namlsali vánočního cukroví a příchod nového roku jste přivítali pěkně vesele s
úsměvem na rtech. Ti co byli s námi na Silvestra tak určitě. ? Do nového roku si přejme hlavně pevné zdraví,
mnoho sil a úspěchů ať už v rodinném nebo oddílovém životě. Přátelé oddílu, kteří se chcete zúčastnit
Průzkumáckého Countrybálu, který se koná 3.3.2012 a ještě nemate lístky – mimochodem lístek bude stát
120,- , tak již nadále neotálejte a urychleně si je zajistěte u Iky (kontakt najdete na oddílových stránkách).
A jelikož se nám školní rok přehoupne do druhé půli, tak připomínám: noste členské příspěvky a stále platí
pravidlo, že pro možnost jet na letní tábor je nutné mít účast alespoň na polovině oddílových víkendových
akcí. Vážení rodiče, sledujte prosím webové stránky oddílu. Všechny aktuality najdete právě tam. - Mar -

Podzimní tábor Lipová – Lázně - 26.-30. 10. 2011
Čím začít? Letos se jelo do Jeseníků, cesta dlouhá - ale komu to vadilo. Přestupy trochu haprovaly - hlavně
pak v Opavě, ona taková železniční výluka není žádná psina, nicméně i s tím jsme se vypořádali, do
Lipové dojeli v pořádku a žasli nad luxusním prázdninovým ubytováním v nám velice chybějící škole. Jo to
byla věc... dvě třídy plné hraček, schodišťová hala, kuchyň se vším všudy - a co bylo nejlepší: sprcha i s
teplou - slovy ,,teplou“ - vodou! Radost trochu kazilo, že na hračky jsme nemohli ani sáhnout - ale koho to
zajímalo? Jak se vedoucí nekoukali - stejně jsme si zadováděli (já vás viděl :) ). No ale tábor rozhodně nebyl
jen o lenošení ve škole a o hraní her... bylo třeba kamsi vyrazit. Nuže jsme se hned druhý den podívali do
Zaltorudných Mlýnů, vyfotili kdejaký kout a pod dohledem zlataznalého průvodce jsme se dověděli mnoho
zajímavého o zlatě, jeho tamní kvalitě, jeho váze, udělali si představu jak vlastně vypadá a ti co měli dost
trpělivosti si i nějaké to zlato odnesli domů a dodnes jej schovávají před rodiči... jasně - všechno vím,
všechno znám, všechny vás přečtené mám. Zpátky jsme se trochu prošli kolem zlatokopeckých náhonů,
něco málo pojedli a mlsně pak koukali na okolní lesy... jaké parádní bojovky by tu byly - jenže nebyly. Nu
což, budou jindy. Během jízdy autobusem nás pak nelítostní vedoucí vyhnali z našich teplých sedadel a
nahnali do restaurace... dost jsme zuřili a zvažovali revoltu - nicméně uplatili nás... teplý čaj a polévka, toť
naše cena za poslušnost :) Vdechli jsme co se dalo (i nedalo) a rychle se přesunuli do školních tříd. Vždyť
nový den se blíží a s ním návštěva poutního kostela ve Zlatých Horách, krásná to stavba na úpatí kopce

uprostřed lesů... pravda - mají trochu hladový a náročný automat na
kávu co hned tak něco nespolkne, avšak nakonec jsme všichni svou
čokoládu dostali. Odtud jsme se vydali na dloooouuuuuuuuuhou cestu
za vystavním hradem Edelštejnem (jak nám slibovali). Cesta byla
náročná, místy skoro neprůchodná a občas dost prapodivně značená
(sto metrová odbočka z lesní cesty do křoví plného výmolů a mezi malé
stromky, která nás zavedla opět a jen zpátky na tu samou lesní cestu
je takřka legendární), ale všichni jsme se těšili na hrad... a pak se
najednou objevil v plné kráse - všichni kdo měli dost fantazie jej viděli,
ostatní sedli na tu hromádku kamení co z něj zbyla a vytáhli svačinku...
jo jo, život je někdy krutý :) Den poté nás čekala návštěva Mechového
jezírka na Rejvízu odkud jsme odjeli špetku dříve a čas navíc jsme vyplnili procházkou po lázních v Jeseníku,
zablbli jsme na louce, někteří se prospali a všichni testnuli lanové překážky v areálu lázní. Cesta zpět byla
pěšky trochu delší - ale došli jsme, večer se pak někteří šťastlivci vydali do jeskyní nad vesnicí a někteří
to i přežili - v čistotě. Poslední den byl trochu ve zrychleném tempu, nicméně návštěvu jeskyní hned vedle
těch námi prolezlých si všichni užili tak jak tak. Ještě ten den jsme si zabalili batohy, zkontrolovali zásoby a
vyrazili na vlak směr Ostrava...
-PafFulnek / VRCHY (pevnost BVÚ) - 4. - 6. 11. 2011
Jako vždycky byl sraz na zastávce Josefa Kotase, poté se nastoupilo do lokálky směr nádraží Svinov. Na
nádraží jsme nastoupili do vlaku, který nás dopravil do Suchdola nad Odrou, kde jsme se přestěhovali do
dalšího vlaku směr Fulnek. Když jsme vystoupili, čekalo nás překvapení. U nádraží nás přivítal Agent s
Teťourem, ti nám řekli, že můžeme dát batožiny do připraveného auta, které dopraví zavazadla do chaty.
Společně s Tetkou jel Čekro, aby nám v chatě topil a připravil teplý čaj.
Následoval náročný přesun směr chata. Cesta byla
hodně frekventovaná, místy jely i kamiony. Do cíle
jsme ale zdárně došli, následovalo ubytování a
zvelebování místností. Poté bylo další překvapení
a sice to, že v jídelně byla připravená projekce,
kde jsme koukali na film a po něm de promítaly
fotografie asi tak 5let staré, kde se většina z nás ani
nepoznala?. Po ukončení projekce jsme se zhygienili a
šli do spacáků. Vedoucí pustili ještě nějakou melodii,
aby se nám dobře spalo. Čekalo nás pěkné sobotní
probuzení ve formě ranní hudby. Jako každou sobotu
nás čekal náročný sobotní den plný her, který nám
připravily šarže oddílu. Program byl velice pestrý.
O plný žaludek se starala firma MartAg spol. s r.o., o legraci a chod programu se postarala firma PaĎa a.s.
Jak to tak na výpravách bývá, den utekl a ani jednou jsme se nenudili. Když už sluníčko zalezlo a setmělo se,
přesunuli jsme se do chaty. Čekro si jako vždycky připravil noční hru, která fakt stála za to - zase úkolovka.
Po hře jsme se přesídlili do horních prostor, kde byla menší tělocvična a také místnost s pingpongovým stole.
Nejprve jsme blbli v tělocvičně, kde byla připravená opičí dráha a potom jsme hráli ruční fotbálek a jiné hry,
potom někteří pinkali ping pong až do večerky. Následovala samozřejmá hygiena a šup do spacáků. V neděli
jsme si trošku dospali - holky nešlo probudit vůbec, takže se o to velkoryse postaral Marťan. Jako každou
neděli byly buchty a také KAKAO. Po snídani se zahrálo pár her, taktéž zanedlouho přijel TeMiSt pro hooodně
věcí. Potom se poobědvalo a uklidila se chata k nepoznání. Načež se zahrálo ještě pár her a šlo se cestou
necestou na nádraží a následoval kolotoč až do Ostravy.
- Ag Drakiáda v Bystřici - 18.-20. 11. 2011
Máme tu podzim a je tu drakiáda v Bystřici pod Hostýnem. Vyrazili jsme jako obvykle v pátek. Cesta byla
pohodová, ale to nikdo ještě netušil, že nás bude čekat večerní procházka - jelikož se některým kouskům
jídla nechtělo z teplého batůžku do kuchyně, tak jsme je museli vytáhnou již zmiňovanou procházkou.
Na druhý den ráno nás čekalo plné dopoledne her např. archa (úkolem bylo sesbírat lístečky do archy).
Odpoledne nás čekalo stavění draků, ale bohužel nebyly povětrnostní podmínky abychom je vyzkoušeli.
Vzhledově se nám ovšem opravdu povedli. Večer už nás čekala jen noční hra, při které se měly děti dostat
neslyšně v lese k lístečkům, aniž by na ně kdokoliv posvítil. V neděli jsme museli zvládnout už jen úklid
chaty, sbalit se a hurá domů.
- Lu -

Mafie vs. Policie, Kino v klubovně, adventní věnce - 26.-27. 11. 2011
A bylo to tady - ten den, na který mnoho z nás čekalo. Bylo
to čekání na mafiány a skrytý policajty. V sobotu jsme se sice
mačkali v klubovně od K2, ale přežili jsme to a mohli jsme
naběhnout na hru, kterou nám jako každý rok přichystali
naší vedoucí společně s vedoucíma K2 a 48. Po vyslechnutí
pravidel jsme se rozdělili do našich band různých barev. Stačili
jsme dostat obálky a hra mohla začít. S vytrvalostí v běhu
a šikovností různých manévrů a vychytávek nakonec vyhráli
ti nejlepší. Policajti hold neměli proti bandám šanci, ale dravost
ostatních band byla šokující. Po odvedení dobré práce byla
zasloužená odměna což byly párky s kečupem nebo hořčicí.
A jako každý rok nesměl chybět i výběr večerní aktivity, a i když
si většina vybrala zajímavý film Na vlásku, byli i lidé co se sešli u kytar nebo u her. Další den jsme se vzbudili
a pouklízeli a potom někteří odešli domů. Ti vytrvalí však zůstali dále, aby si připravili vánoční ozdobu
- samozřejmě, že adventní věnec.
- Aďa Mikulášská na Polaně - 2.-4. 12. 2011
Hned na Svinově jsme si málem nechali ujet vlak. Teď už opravdu těžko říct, proč jsme stáli na jiné koleji.
Hlavní ale je, že jsme nakonec včas doběhli na ten správný. Cesta byla dlouhá s mnoha přestupy. Z Velkých
Karlovic jsme se už na Polanu vydali po svých. Šlapali jsme potmě a hodně dlouho. Když už jsme se blížili
k závěrečnému a nejobtížnějšímu úseku cesty, volali jsme dopředu na Páju, že se má dát do kopce vpravo,
protože tamtudy vede zkratka. Dobrák Pája na nás dal. To však dělat neměl, protože ta naše ”zkratka”
rozhodně nebyla zkratka. Z posledních sil jsme se v pozdní večer doplazili k chatě a spokojeně zalezli do
spacáků. Ráno nás čekala rozcvička, ale Marťan se smiloval a nevyhnal nás na ni ven. Jen jsme museli
opustit spacáky. Celé dopoledne jsme venku blbli, jak to jen šlo. Později jsme vystřídali les za chatu. Tam
jsme zahráli evoluci a pokračování hry Aktivity. Odpoledne si
družiny užívaly hru, kde mohly svázat jestřáby a vyválet je
v každé kaluži a jiných věcech válejících se na zemi.
Večer se k nám do chaty stavil i Mikuláš. Dokonce byli tři! Vzali
sebou i anděly a čerty a soutěžili mezi sebou. Jako Mikuláš
vyhrál Torpédo s nastavitelnou a plně funkční mikulášskou
čepicí, naše hlasy si svým zpěvem získal malý andílek Julča a
nejvtipnějším čertem se stala Bruska, která nás velmi dobře
pobavila svou upravenou vánoční rapovanou písní s názvem
Rolničky. Moc všem zúčastněným děkujeme za jejich herecké,
pěvecké a taneční výkony…
- Se Vánoce na Kaménce - 16.-18. 12. 2011
Tak a je to tady. Dlouho očekávaná akce Vánoční a jak už bývá
tradicí na Kaménce. Už na rondlu jsme se sešli v hojném počtu.
Zbytek nás doplnil včetně Marťana na nádraží a konečný stav na
jízdence je třicet pět. Cestou vlakem jsme vyzvídali, kdo má jaké
dárečky. Jeden rychlý přestup v Suchdole a po půl hodince jsme
na místě. Zastávka Klokočov nesvítí, tudíž po odjetí vlaku nastala
úplná tma.“Vytáhnout čelovky“ zaznělo někde vepředu a mohli
jsme vyjít pěšky směr chata. Po hodince cesty lesem jsme narazili
na vrchol a když jsme si mnozí mysleli že nejhorší je za námi tak
jsme se zmýlili. Dále se pokračovalo přes pole kde opravdu silně
foukalo. Mnozí z nás si sáhli až na pokraj svých sil. Při příchodu do
chaty se rozdělilo spaní. Vybalili jsme se, povečeřeli a hurá na kutě.
Ráno zazněl signál budíčku … jak já ho nerad slyším. Rozcvička
proběhla ve vesnici ale poněkud v klidu . Nástup na osobní
hygienu a snídaně. Po snídani se připravoval bramborový salát
a jiné vánoční doplňky. Po obědě, který připravili rodiče od Dortíka
a Vendy a také od Kari a Citrónky ? nastal odpolední klid ve kterém
se připravoval program na večer – písničky, scénky. Odpoledne se
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1. Bruska
2. Čekro
3. Brumla
4. Kari
5. Kalcit
6. Kopr
7. Pulec
8. Martin D.
9. Dortík
10. Šmudla
11. Čičin
12. Torpédo
13. Žuzík
14. Julie J.
14. Jan K.
15. Fridolín
16. Míša S.
17. Citrónka
18. Vojta F.
19. Vendy
20. Míša J.
21. Jana K.
22. Tomáš W.
23. Bomba
24. Lukáš Korn.
25. Vojta Kord.
26. Tomáš V.
27. Tomáš M.
28. Isabella F.
29. Patrik F.
30. Dominik Starek
31. Krtek
31. Štěpán M.
32. Tomáš P.
33. Žihi
34. Vendula Š.
35. Adéla K.
36. Roman Varga
37. Petr Sixta
38. Tomáš Janoš

786 b.
778 b.
738 b.
652 b.
644 b. – nezaplacené přízpěvky I.pol.
619 b.
616 b.
610 b.
525 b.
492 b.
463 b. – nezaplacené přízpěvky I.pol.
445 b.
432 b.
427 b.
427 b.
424 b.
417 b.
414 b.
384 b.
354 b.
342 b.
327 b.
276 b.
263 b.
224 b. – nezaplacené přízpěvky I.pol.
171 b.
167 b.
163 b.
152 b. – nezaplacené přízpěvky I.pol.
140 b. – nezaplacené přízpěvky I.pol.
131 b.
118 b.
118 b.
96 b.
50 b. * – nezaplacené přízpěvky I.pol.
47 b. **
14 b. ** / vrátit oddílový materiál – nezaplacené přízpěvky I.pol.
9 b. **
6 b. ** / vrátit oddílový materiál – nezaplacené přízpěvky I.pol.
4 b. ** / vrátit oddílový materiál – nezaplacené přízpěvky I.pol.
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427 b.
427 b.
424 b.
417 b.
414 b.
384 b.
354 b.
342 b.
327 b.
276 b.
263 b.
224 b. – nezaplacené přízpěvky I.pol.
171 b.
167 b.
163 b.
152 b. – nezaplacené přízpěvky I.pol.
140 b. – nezaplacené přízpěvky I.pol.
131 b.
118 b.
118 b.
96 b.
50 b. * – nezaplacené přízpěvky I.pol.
47 b. **
14 b. ** / vrátit oddílový materiál – nezaplacené přízpěvky I.pol.
9 b. **
6 b. ** / vrátit oddílový materiál – nezaplacené přízpěvky I.pol.
4 b. ** / vrátit oddílový materiál – nezaplacené přízpěvky I.pol.
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1. Vlci - Brumla............ 2.702 b.
2. Draci - Kari ...............2.353 b.
3. Bobři - Brusinka.........2.280 b.

1. Vlci - Brumla............ 2.702 b.
2. Draci - Kari ...............2.353 b.
3. Bobři - Brusinka.........2.280 b.

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

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