
B u m e r a n g
leden - únor 2013

OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Ahojky kamarádi,
Opět nám uplynuly dva bodovací měsíce i měsíce v novém roce. Máme za sebou mnoho výborných akcí 
jako např. Vánoční netradičně na Pevnosti a výšlap na Gírovou.Také uzlařská regata dopadla velmi dobře, 
mnoho krásných pozicí a na stupních vítězů se umístila Brusinka. Také jsme byli požádáni o výpomoc a 
organizaci na téhle akci.Jako pořadatelská služba pomáhala Brusinka, Žuzík, Brumla, Krtek, Pulec, Čekro. 
Všem zúčastněným moc děkuji za prezentaci sami sebe při závodech, ale zároveň i za prezentaci našeho 
oddílu.Už se ale pomalu přesuneme do doby budoucí. Další společenskou akcí která nás čeká 9.3.2013  je 
oddílový Country bál. Akce 
určená zejména pro rodiče 
a přátele našeho oddílu za 
doprovodu kapely Kulhavá 
kobyla.  Zvolna se nám blíží 
závěr chození po chatách 
a schyluje se k toulání 
pod stany. Na schůzce se 
rozdaly přihlášky na letní 
tábor konaný již tradičně v 
Čermné ve Slezsku v termí-
nu 29.6.-13.7.2013. Prosím 
rodiče o odevzdání ná-
vratky do konce března tj. 
27.3.2013.Na závěr letních 
prázdnin se opět budeme toulat na putovním táboře po Českých krajinách pod vedením Tetky. A tak těšme 
se na chvíle budoucí a užívejme si hřejivých paprsků slunce a mnoho zážitků.- Marťan -

Zimní sraz na Ostravici – 12. 1. 2013
Jako každý rok, tak i letos se nás zde sjelo více než 150 účastníků. Všechny oddíly nebo alespoň většina 
měly jako vždy připravenou soutěž. Jak už je tradicí, tak i náš oddíl se zapojil a přichystal si průzkumácký 
slalom na zasněžené louce. Děkujeme samozřejmě všem tvůrcům a stavitelům plakátu, díky kterého k nám 
všichni trefili. Abychom se nenudili hned po tom, co jsme si odběhli poměrně náročný slalom, obešli jsme 
si buď jednotlivě či ve skupinkách všechny ostatní soutěže a zkusili štěstí… A taky že se nám dařilo!!! Na 
závěrečném nástupu jsme tleskali vlastním členům a radovali se z úspěchu. 
Na závěr jsme ještě pořádně zablbli, a potom už jen nasedli společně s oddílem BVÚ do autobusu, který nás 
zavezl až ke klubovně.- Se-

Uzlařská regata 19. 1. 2013
V prvé řadě bych chtěl poděkovat šaržím oddílu za výpomoc na uzlařské regatě, taktéž i Krtkovi.
Letos se tato soutěž ve vázání šesti základních uzlů na čas konala jinde a to v hale mládeže Gajdošova. Proč 
se to konalo jinde? Z důvodů toho, že na Ostrčilově se tělocvična rekonstruovala.
Letošní ročník uzlařské regaty byl třicátý. Této soutěže se zúčastnilo mnoho oddílů i účastníku, kteří byly 
připraveni, a měli vše pod palcem. Když se halou rozezněla naše přezdívka, nervy už byly na pochodu. Jinak 
se to váže v klubovně a jinak v neznámém prostředí, a když se na tebe dívá mnoho očí - kdo by se chtěl 
ztrapnit. Také ty výsledky tak dopadly. Štěstí při nás nestálo a byly jsme tak vyburcováni, až se nám neda-
řilo. No když se třepou ruce, hůř se váže. Ještě hůř, když zapomeneme zavázat ještě jeden uzel. Stane se 
to i profíkům jako jsme my. Kdo dokázal být na stupni vítězů? Tím bych ji také chtěl pogratulovat. Ta, která 
stála ve třetím stupínku je Bruska, která zavázala 6ZÚ za 22,3 ve své kategorii. Minulý rok nás na stupni 
vítězů stálo více. Je to poznamenáno tím, že minule nás bylo více než letos. V semifinále také vázali od nás 
lidi, ale v osudný okamžik se nám přestalo dařit. Jak to teda dopadlo?- Ag-
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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

1. Čekro 230 b.
1. Julie 230 b.
2. Brusinka 222 b.
3. Krtek 173 b. přízpěvky

4.  Žuzík 172 b. přízpěvky

5.  Lukáš Kor. 139 b. přízpěvky

6.  Brumla 129 b. přízpěvky

7.  Tom W. 122 b. přízpěvky

8.  Vendy 111 b. přízpěvky

9.  Míša Sed. 108 b.
10.  Pulec 106 b.
11. Adéla G. 98 b. přízpěvky

12. Ondra Sed 97 b.
13. Šmudla 96 b. přízpěvky

14. Citronka 92 b. přízpěvky

15. Martin D. 87 b. přízpěvky

16. Kalcit 86 b. přízpěvky

17. Kari 85 b. přízpěvky

18. Čičin 84 b. přízpěvky

19. Dominik St. 81 b. přízpěvky

20. Bomba 78 b.
20. Tom Mr. 78 b.
21. Torpédo 76 b. přízpěvky

22. Eliška K. 51 b.
23. Tom Kon. 39 b.
24. Fridolín 36 b.
25. Dortík 35 b. přízpěvky

26. Míša Jan. 24 b. přízpěvky

27. Štěpán M. 20 b. přízpěvky

28. Jirka V. 19 b. přízpěvky

29. Obočí 18 b. přízpěvky

Bodování jednotlivců - leden/únor 2013:

Akce březen – duben 2013

1.-3. 3 základna Bolatice
9. 3 Country bál
15.-17. 3 překvapení
28.3 - 1.4 RADCÁK jen pro šarže
5. 4 kino v klubovně s K2
13. 4 brigáda v klubovně
26.-28. 4 Meleček

Bodování družin 01/02 2013

1. VLCI 1.293 b. (Čekro)
2. BOBŘI 1.117 b. (Brusinka)
3. DRACI 734 b. (Kari)

místo přezdívka čas kategorie místo přezdívka čas kategorie

10. VENDY 40,4 PL-Dívky 5. KRTEK 30,4 KA-Kluci

16. JULČA 49,1 PL-Dívky 6. ČEKRO 30,8 KA-Kluci

4. HONZA K. 38,8 PL-Kluci 18. PULEC DISK KA-Kluci

27. TOMÁŠ W. DISK PL-Kluci 5. SEGRA 23,7 MV-Dívky

3. BRUSKA 22,3 KA-Dívky 5. MARŤAN 25,7 MV-Kluci

10. ŽUZÍK 25,9 KA-Dívky 13. AGENT 27,1 MV-Kluci

13. BRUMLA 28,2 KA-Dívky

Lyžařský tábor 6.-10. 2. 2013
Přijeli jsme na chatu Třeštík, která je situována blízko malé sjezdovky. Chata je bývalou celnicí, ale pro nás 
byla výborným zázemím, kde jsme v teple odpočívali po každodenní námaze. Počasíčko nám víceméně přálo 
a užili jsme si dokonce pár slunečních paprsků, naštěstí to nikdo na sluníčku letos nepřehnal. 
Vlek, který byl hned vedle chaty (takže jsme se nemuseli tahat velkou vzdálenost s lyžema), byl téměř 
výhradně náš, stejně tak sjezdovka, kterou jsme za těch pár dní sjeli snad stokrát. 
Když jsme se vysíleni vraceli zpátky na chatu,  vždy nás zásluhou maminky a babičky „Dortíkových“ čekal 
výborný oběd či věčeře. Posilněni jsme pak měli prostor zahrát si deskové hry nebo zazpívat u kytary. 
Lyžování bylo zpestřeno výstupem na nedalekou rozhlednu, jež sice bývá v zimě zavřená, ale na požádání 
se dají získat klíče. Zvláště pro některé byl výstup velmi zajímavý – celý jej strávili přilepení na zábradlí – asi 
jim ne zcela vyhovovalo průhledné schodiště, skrz něž šlo vidět několik desítek metrů na zem. Jinak tomu 
nebylo nahoře –tam byl založen „klub nepříznivců výšek“
Sněhu  a zimních radovánek jsme si užili i sáňkováním a bobováním. Někteří byly odvážní a svahem se řítili 
jako lavina, jiní pak skončili v závějích téměř až po krk a bílou nádherou se vyloženě obklopili. 
Určitě je zde nutné vyzdvihnout usilí našich nejmenších a hlavně jejich šikovnost. Malá Medvíďata pod ve-
dením pana Dortíka, Martina, Housky a pana Malíka za pár dní zvládala krásné obloučky a dokonce všechna 
uměla zkrotit neposednou pomu. Získané znalosti pak zúročili poslední den, na který se také pořádně vypa-
rádili – helmy ozdobené vlastnoručně vyrobenými obrázky zvířátek na svahu jistě všechny zaujaly. 
Také letos to uteklo jako voda a všichni se zdraví, unavení, ale vydovádění a spokojení vrátili zase do 
civilizace. - Pe-
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