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Ahojky kamarádi, milí rodiče
Máme za sebou další dva měsíce oddílové činnosti a nové pololetí. Jaké byly - super jako vždy. Máme za 
sebou sraz oddílů na Ostravici, dále lyžák v Jasení – ten se opravdu povedl, i malý výšlap na hory. Na 
schůzkách probíhají i nadále hry ve spojení se strojem času. Máme už skoro jaro a proto prosím rodiče, aby 
dětem dali na schůzku věci na ven, které mohou bez obav zašpinit. Budeme už daleko víc času trávit venku. 
Dále ještě připomínám je nutno platit příspěvky na nové pololetí. Musím pochválit Medvíďata: Zkoušeli 
jsme s Houskou dát dětem pár písmen z Morseovy abecedy a většinu dětí to docela nadchlo. Dostali papír 
s tištěnou morseovkou a všichni vyluštili krátkou zprávu. Upřímně mě to překvapilo a zároveň potěšilo. 
S některými rodiči se uvidíme v sobotu na našem country bále – už se na vás moc těšíme! -Je- a -H-  

Zimní sraz Ostravice - 11. 1. 2014
Tak a letos opět autobusem, zpohodlněli jsme. Vždyť mačkat se v Regionově jedné nejmenované 
železniční společnosti je přece takový zážitek! Naštěstí kopčisko před tradičním místem srazu je pořád 
stejné a nedá se zadarmo. Sice beze sněhu, přesto záludné. Obzvláště když lesáci vykácejí orientační 
stromy-to bývá výstup i delší. Hned po příchodu jsme začali chystat průzkumácký slalom. Splašili jsme 
nějaké ty klacky, odvolali sněhový pluh a po pár krocích stála trať jako z učebnice. Naštěstí jsme opět 
nebyli sami, kdo měl nějakou tu soutěž, a tak jsme si lámali hlavu nad šiframi, běh se svázanýma 
nohama, trefovali terče, stavěli megasuprové věže dle plánů neslavných architektů a spousty dalšího.  
Vyblbli jsme se dosyta. Na závěrečném nástupu někteří nejlepší získali diplomy. No co k tomu dodat. 
Uběhlo to až nehezky rychle. Snad se tedy zase za rok uvidíme tam v mlze pod Smrkem! -pa-

Prašivá - 1. 2. 2014
V sobotu jsme se s Medvíďaty setkali ráno na nádraží Ostrava Vítkovice a vydali se na 
Prašivou – malý kopeček v Beskydách. Sraz byl i pro starší, neboť ti měli naplánovaný 
výlet na Smrk. Početně jsme je převálcovali. Medvíďat bylo deset a přidali se k nám 
ještě naši bývalí členi - Matěj Štvrtna a Matěj Křížek, takže s Houskou a semnou 
dohromady čtrnáct. Velkých a odvážných Průzkumáku bylo celkem pět. Cestu jsme 
měli společnou pouze do Frýdku Místku, kde jsme přestupovali na další vláček do 
Dobratic pod Prašivou a pak pěšky na vrchol. Počasí bylo příjemné, trošku foukal 
vítr, ale děti šli docela dlouho. Ještě asi nejsou zvyklé po zimě chodit. Na chatu jsme 
všichni dorazili a dali si výbornou polévku. Po cestě zpět na autobus do Vyšní Lhoty 
jsme na potoce pozorovali krásné zmrzlé rampouchy. Dokonce nám zbyl i čas na hru 
s kartami. Šťastně jsme dorazili k Dřevoprodeji, kde už na nás čekali rodiče. Akce 
byla povedená, zasmáli jsme se, sluníčko nám svítilo a nám se to líbilo. -Je-

BUMERANG - Medvíďata
leden - únor 2014

Ahojky kamarádi, milí rodiče
Máme za sebou další dva měsíce oddílové činnosti a nové pololetí. Jaké byly - super jako vždy. Máme za 
sebou sraz oddílů na Ostravici, dále lyžák v Jasení – ten se opravdu povedl, i malý výšlap na hory. Na 
schůzkách probíhají i nadále hry ve spojení se strojem času. Máme už skoro jaro a proto prosím rodiče, aby 
dětem dali na schůzku věci na ven, které mohou bez obav zašpinit. Budeme už daleko víc času trávit venku. 
Dále ještě připomínám je nutno platit příspěvky na nové pololetí. Musím pochválit Medvíďata: Zkoušeli 
jsme s Houskou dát dětem pár písmen z Morseovy abecedy a většinu dětí to docela nadchlo. Dostali papír 
s tištěnou morseovkou a všichni vyluštili krátkou zprávu. Upřímně mě to překvapilo a zároveň potěšilo. 
S některými rodiči se uvidíme v sobotu na našem country bále – už se na vás moc těšíme! -Je- a -H-  

Zimní sraz Ostravice - 11. 1. 2014
Tak a letos opět autobusem, zpohodlněli jsme. Vždyť mačkat se v Regionově jedné nejmenované 
železniční společnosti je přece takový zážitek! Naštěstí kopčisko před tradičním místem srazu je pořád 
stejné a nedá se zadarmo. Sice beze sněhu, přesto záludné. Obzvláště když lesáci vykácejí orientační 
stromy-to bývá výstup i delší. Hned po příchodu jsme začali chystat průzkumácký slalom. Splašili jsme 
nějaké ty klacky, odvolali sněhový pluh a po pár krocích stála trať jako z učebnice. Naštěstí jsme opět 
nebyli sami, kdo měl nějakou tu soutěž, a tak jsme si lámali hlavu nad šiframi, běh se svázanýma 
nohama, trefovali terče, stavěli megasuprové věže dle plánů neslavných architektů a spousty dalšího.  
Vyblbli jsme se dosyta. Na závěrečném nástupu někteří nejlepší získali diplomy. No co k tomu dodat. 
Uběhlo to až nehezky rychle. Snad se tedy zase za rok uvidíme tam v mlze pod Smrkem! -pa-

Prašivá - 1. 2. 2014
V sobotu jsme se s Medvíďaty setkali ráno na nádraží Ostrava Vítkovice a vydali se na 
Prašivou – malý kopeček v Beskydách. Sraz byl i pro starší, neboť ti měli naplánovaný 
výlet na Smrk. Početně jsme je převálcovali. Medvíďat bylo deset a přidali se k nám 
ještě naši bývalí členi - Matěj Štvrtna a Matěj Křížek, takže s Houskou a semnou 
dohromady čtrnáct. Velkých a odvážných Průzkumáku bylo celkem pět. Cestu jsme 
měli společnou pouze do Frýdku Místku, kde jsme přestupovali na další vláček do 
Dobratic pod Prašivou a pak pěšky na vrchol. Počasí bylo příjemné, trošku foukal 
vítr, ale děti šli docela dlouho. Ještě asi nejsou zvyklé po zimě chodit. Na chatu jsme 
všichni dorazili a dali si výbornou polévku. Po cestě zpět na autobus do Vyšní Lhoty 
jsme na potoce pozorovali krásné zmrzlé rampouchy. Dokonce nám zbyl i čas na hru 
s kartami. Šťastně jsme dorazili k Dřevoprodeji, kde už na nás čekali rodiče. Akce 
byla povedená, zasmáli jsme se, sluníčko nám svítilo a nám se to líbilo. -Je-



TOM Průzkumník: Na Mýtě 10, 700 30  Ostrava-Hrabůvka ; bankovní spojení: 9050573/0300 IČO: 65497651 
mobil:  (Ještěrka) 6044 89 277, jesterka@pruzkumnik.com, (Radka) 724 812 994 ; www. pruzkumnik.com

Lyžák - 8.-12. 2. 2014
Venku to moc nevypadalo na to, že by se měl konat lyžařský kurz.  Spíše na velikonoční prázdniny.
Počasí nás ale neodradilo a od Vítkovického nádraží jsme odjeli s velkým nadšením. Už ve vlaku jsme se 
těšili na nové zážitky a hry.  Vlakem jsme dojeli do Jablunkova a potom pěšky na naší chatu Jasení. Po 
příchodu jsme se vybalili a pak jsme šli ven. Závodili jsme v člunkovém běhu, šátkované a vyvolávané. Vrátili 
jsme se až za tmy, povečeřeli a šli spát.
V neděli se brzo vstávalo a po snídani jsme se vypravili na sjezdovku SKI Severka. Na první 
pohled to tam vypadalo jako na jaře, ale sníh na sjezdovce byl, takže jsme si oblékli lyžáky, 
lyže a hurá na svah. Mezi námi nebyl žádný začátečník, a tak jsme zdokonalovali techniku.
Po lyžovačce nás čekala večeře, kterou nám připravil Apík. O večerní program se postarali Ještěrka a 
Houska. Ocitli jsme se v Rusku, konkrétně v pohádce Mrazík. Museli jsme najít Matriošku a také ji poskládat 
poslepu. Čas rychle ubíhal a brzy se šlo do hajan.
V pondělí jsme se s nadšením probudili do zasněžené krajiny. Rozcvička se jednoduše prokoulovala. Po 
snídani se všichni lyžaři rychle vydali na sjezdovku. Vypadalo to tam jako v pohádce, všude samý sníh. Takže 
nám nic jiného nezbývalo než lyžovat, lyžovat, lyžovat. Po celodenním lyžování nás opět čekal program, 
večeře a Profovo překvapení v podobě domácí zmrzliny.
V úterý jsme se probudili do dešťivého počasí. Na sjezdovku jsme se dostali kolem poledne, kdy déšť ustál. 
Pro lyžaře jsme připravili závod ve slalomu. Ten byl těžký a měl prověřit naši techniku, na které jsme pilně 
pracovali. Soutěžili i vedoucí.  Na konci dne bylo v chatě slavnostní vyhlášení vítězů. Umístění dopadlo takto: 
5. místo Čudlík, 4. místo Barča, 3. místo Péťa, 2. místo Makša a  1. místo Luki. Cenu předával osobně Mrazík 
s Marfuškou. Vedení se umístilo takto : 3. místo Mája, 2. místě Petr,  1.místo Martin. Večer jsme si zazpívali 
u kytary a pak šli spát.
Ve středu nás čekalo balení a uklízení chaty, což znamenalo konec lyžáku. Jelikož nejsme žádné ořezávátka 
tak nám to šlo pěkně od ruky. Ani jsme si v tom spěchu nevšimli, že venku chumelí a sníh přibývá. Měli 
jsme takové štěstí, že jsme si mohli postavit i sněhuláka. Vláček nás dovezl šťastně domů, kde na nás už 
čekali rodiče. -ra-

1. Makša 238b.
2. Míša 230b.
3. Peťa 225b.
4. Terka 223b.
5. Luky 200b.
6. Jonatán 194b.
7. Barča 166b.
8. Růžovka 164b.
8. Ema 164b.
9. Kitty 149b.

10. Aneta 145b.
11. Robin 135b.
12. Čudlík 129b.
13. Ondra 81b.
14. Roman 57b.
15. Tomáš 52b.
16. Matýsek 50b.

Bodování jednotlivců - leden/únor 2014: Akce 2014:

8.3.14 Country bál
21.-23.3.14 Bolatice
5.4.14 Štramberk
25.-27.4.14 Meleček (Žimrovice)
16.-18.5.14 Jarní turnaje
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