
B u m e r a n g
leden - únor 2014

OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

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

Ahoj lidičky,
je to neuvěřitelné, ale opět máme za sebou dvouměsíční období. Je konec února a venku už se hlásí jaro. 
Uplynulé dva zimní měsíce připomínaly všechno možné jen ne zimu. Letošní kalendářní rok jsme zahájili 
účastí na zimním srazu na Ostravici. Bylo nás vcelku hodně, počasí přálo, vyblbli jsme se, takže pohoda. 
Dále jsme absolvovali uzlařskou regatu a to vcelku úspěšně. Honza dokonce svou kategorii vyhrál. No ale 
pak se to začalo s účastí na akcích hodně kazit. Na výšlap na Smrk přišlo absolutní minimum a lepší to 
nebylo ani na lyžařském táboře v Jablunkově. Ke konci bodovacího období jsme se jeli podívat na tři dny do 
Českého Těšína k přehradě Hrabinka. Vojta zařídil půjčení skautské základny, za což mu patří dík. To už nás 
bylo celkem 11. Chápu že v zimě se nikomu moc nechce z tepla domova, ale přesto příprava akce stojí úsilí 
a čas vedoucího a pak přijdou třeba 2 nebo 3 členové-to se pak nedají hrát ani žádné hry. Rád bych Vás 
poprosil, aby jste se nad sebou trochu zamysleli a na jaro se vrhli do oddílové činnosti rovnýma nohama. 
Výpravy a hry se na Vás už těší. Není nic lepšího než voňavá jarní louka „plná průzkumníků“ -ap-

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-

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. Julča 251b.
2. Krtek 231b.
3. Frída 218b.
4. Kari 201b.
5. Vendy 186b.
6. Matěj Křížek 181b.
7. Mraček 178b.
8. Brumla 170b.
8. Lukáš Polák 170b.
9. Žuzík 154b.
10. Bruska 149b.
11. Citronka 144b.
12. Matěj Štvrtna 124b.
13. Honza 97b.
14. Gabča 89b.
15. Dominik 79b.

16. Martin 76b.
17. Tom W. 72b.
18. Štěpán 67b.
19. Ondra S. 61b.
20. Míša 60b.
21. Eliška 59b.
22. Luky 49b.
23. Matěj Havlíček 44b.
24. Jirka 30b.
25. Roman Farkas 11b.
26. Čekro 9b.

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

Bodování jednotlivců - leden - únor 2014:

Akce březen – květen  2014

8.3.14 Country bál
21.-23.3.14 Bolatice
4.-6.4.14 Hájenka Kopřivnice
17.-20.4.14. Radcák (Čermná)
2.-4.5.14 Meleček
16.-18.5.14 Jarní turnaje

Bodování družin 01/02 2014

1. Bobři 136b.
2. Draci 118b. 
3. Vlci 105b.



Uzlařská regata – 25. 1. 2014
Po roce jsme se opět setkali s mnoha dalšími 
oddíly v turnaji o nejhbitější prsty v celém 
moravskoslezském kraji. Jednalo se o vázání 
šesti základních uzlů na čas. Letošní účast 
byla sice slabá, ale naše výsledky byly pořád 
kvalitní jako v minulých letech. Nejvíce nás 
překvapil, ale hlavně potěšil Honza, který 
se svým časem 34 sekund porazil všechny 
kluky ve své kategorii. Jménem celého 
vedení oddílu mu gratulujeme a doufáme, že 
i ostatní na sobě do příštího roku zapracují 
a budou se také moci chlubit diplomem, 
ale hlavně výhrou. Také gratulujeme všem 
našim čtvrtým místům – Vendy, Žuzce a 
Krtkovi, kterým chyběly opravdu jen pouhé 
vteřiny na umístění…-se-

Moravskoslezské Beskydy - Smrk - 1. 2. 2014
Sraz byl i s Medvíďaty, ta ale jela 
jinde než my a to na Prašivou 
- no možná i proto nad námi 
početně převyšovala. Starých 
se setkalo všeho všudy pět 
členů a tři vedoucí (tři bývalá 
medvíďata - Matěj Š., Lukáš 
a Matěj Kř.  a k nim Krtek s 
Julčou). Takže v úvahu byla 
buď Prašivá pro ,,saláty” nebo 
Smrk pro ,,špenáty”. Vedoucí 
se nakonec rozhodli pro pěknou 
osmikilometrovou procházku 
na Smrk. Z toho důvodu jsme 
přenechali bývalá Medvíďata 
Radušce s Ještěrkou. 
Bylo teda rozhodnuto a rozděleno 
a akce mohla začít. Vlak nás 
vyhodil ve Frýdlantu, kde se 
vždy přestupuje do Regionovy, 
která má konečnou na Ostravici. 
Zamířili jsme směr SMRK. Co se 
týče bílé pokrývky na zemi, tak 
ta se nám začala ozývat pod 
nohama asi zhruba po kilometru 
cesty (jen místy). Také se říká o 
Smrku, že tam moc lidí nechodí, 
ale my jsme zažili opak. Bylo 
mnoho odvážlivců. Na druhém 
rozcestníku - kde byla pokrývka 
už všude - nám neušlo to, že 
tam nějací odvážlivci stanují. 
Někteří prostě mají rádi kolem 

stanu zimu a někdo zase teplo. Po přestávce se pokračovalo na vrchol. Našla se i pěkná skoro horolezecká 
a náročnější zkratka, to se prostě nedá odmítnout. Od této zkratky začal být terén dost obtížný, ale pro 
nás to není žádná překážka. Cestou jsme míjeli studánku, u které jsme ochutnali místní čerstvou vodu. Ta 
překvapivě nebyla ani moc studená. Také bylo mnoho vyhlídek, např. Lysá hora byla takřka na dosah ruky. A 
opět jsme narazili na rozcestník, kde se rozdělila trasa po žluté (na Lysou) a po červené (vrchol Smrk 2km). 

Záhy zakryly mraky sluníčko a začal foukat silný prudký vítr - zdá se, že jsme dorazili na hřeben. Cestou 
jsme ještě míjeli dva pomníky. Vrchol sám byl překonán za cca 3h chůze. Během krátkého, zaslouženého 
odpočinku jsme se mohli pokochat naší krásnou (jakoby namalovanou) přírodou, až se nám tajil dech. Na 
vrcholu byl i deníček, kde se píšou vzkazy. Neodolali jsme napsat pár řádku a všichni se podepsali. 
Teď nás čekala cesta zpátky dolů. Netrvalo dlouho a byli jsme zpět v Ostravici, kde jsme tak tak stihli vlak, 
který nás dovezl domů. -ag-

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 


