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OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava
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Savana kamarádi,
jaro je tady, konečně jsme opustili pryčny v chatách a začínáme se toulat po loukách a spát ve 
stanech. To je to správné labůžo, ve stanu hromada věcí a  před stanem ohniště s lavičkami 
a kotlíkem plným kouřového čaje. Takhle to mám opravdu rád. A mimochodem za necelé dva 
měsíce tu jsou prázdniny a s nimi letní tábor, čtrnáct dnů ve stanech, dny naplněné hrami, 
prozpívané večery a hromady jídla servírované na stříbrných podnosech. Pak pár dnů na vyprání 
věcí a hurá s oddílem do Chorvatska, vysmahnout se na pláž, naložit se do slaného nálevu 
a každý den se dopovat megakopci zmrzliny. A v závěru prázdnin ještě pro otrlé a starší 

dvanácti let putovní tábor, letos pravděpodobně do Českého ráje. Namasírujeme nohy a ramena 
a budeme poznávat krásy naší země. Vše si poneseme na zádech a tak nám vlastně bude jedno 
kam dojdeme, hlavně že budeme spolu a v přírodě. 
 
12.-14. 3. 2010 Kusalíno
Cesta do Vsetína ubíhala překvapivě rychle. Sice nám v Hranicích na Moravě České dráhy 
nechtěly prozradit od kud pojede Vsetínský expres, ale naštěstí to z nich vypadlo dřív než 
odjížděl vlak. Ve Vsetíně přestup na bus a od Zbrojovky jsme se museli spolehnout pouze 
na vlastní nohy. Dopředu jsme byli upozorněni, že nás čeká kopec o který se můžeme opřít, ale 
to nám přišlo jako kec. Avšak kec se ve skutečnost obrátil. Nejen, že jsme zapínali přední náhon, 
ale navíc na nám sněhu selhávala adheze našich luxusních zimních vzorků. A tak se pro některé 
stal výstup opravdu životním výkonem a někteří v rámci tréninku přivzali ještě jeden batoh, aby 

a někteří z nás ještě byli v lese na dříví. Po večeři porada vedení  u ohniště a jít spát... V noci 
trochu sprchlo (to asi aby se neprášilo). Ráno nečekaně rozcvička, tu měl drsný Mirfil. Nikdo 
se neloudal a poslušně makal:-D. Po protáhnutí svalů nás čekalo ranní mytí a snídaně. Po 
snídani následovaly dodělávky družinových „ohnišť“, rozdělily se práce: udělat „žracák“, 
dodělat lavičky  a donést pořádnou kupu dřeva, tak aby vydržela do večera. Díky pochybným 
zabarvením čajů vyhodnotilo vedení studánku jako nedůvěryhodnou a tak Mirfil s Tetkou jeli do 
nedalekého Tesca pro 72 kusů 1.5 litrových Tesco neperlivých vod. Začalo se vařit z balené vody, 
no asi první akce kde se jelo z petek:-D, a ušlo to. Bylo fajn, že se voda dala brát s sebou na 
hry, družina nafasovala dva balíky vody, 
a odpadla starost s nošením ešusu anebo 
narychlo uvařeným a teplým čajen. No 
teplej čaj na žízeň je fakt humus. Den 
začal Peprovou hrou „uzly“.  S Lulčou 
jsme pak hráli suprovou stavařskou hru, 
šlo o to, že byli tři družiny, každá z nich 
představovala jednu surovinu a to buď 
cement, písek, voda a za tyto 3 suroviny 
se měnilo na cihlu. Měli jsme rozdělená 
čísla a podle nich jsme vybíhali a mezi 
sebou bojovali o šátky a ten, kdo prohrál, 
dal svou surovinu vítězi. Na oběd jsme 
měli 2,5 hodiny času včetně odpoledního 
klidu a tak se ukuchtila rýže se sýrovou 
omáčkou, Vlčí družina ji obohatila o masovou konzervu. A čaj nebo voda z petky. A odpoledne 
už začalo trochu hicovat a tak jsme se všichni převlékli do kraťas a tenisek. Zahrála se Mekina 
hra na přenášení vody. Kousek od našeho tábořiště byla štěrkovna, kde jsme nakoupili nanuky 
a vody, někteří si zakoupili i hranolky:-D, a jedná z nás se i nedobrovolně opláchla ve vodě:-D:
). A to už jsme nevěděli co je teplo...... Pak jsme si zahráli zcela statickou Mihinu hru na člověče 
nezlob se. Na večeři jsme měli opékané párky, Bobři měli hořčici:). Po večeři jsme se opět sešli 
u velkého ohně, kde jsem se snažil lehce přikládat, proč nosit dřevo do lesa, když jde spálit :). 
Blbost, a to ještě bylo dřevo vytažené z bažiny, takže žádná křeč:). Marťan hrál na kytaru. Už 
se blížila hodina  H a menší krom starších šli spát.  Chvílí se ještě kecalo a pak jsme šli všichni 
spát. V noci opět pršelo, takže jsem otestovali naše opravené stany, a ráno jsme otestovali 
i ošetřené boty proti vlhkosti. Snídaně. Na oběd byla rajská polévka a kolínka s rybičkami 
a sýrem, no velká mňamka:-D. Po obědě jsme se sbalili, uklidili tábořiště a šli na vlak.....a hurá 
do Ostravy a k netu:P:).

V závěru jen připomínám: máme druhé pololetí, tak noste platby za členské příspěvky. 
Kdo nemá přezůvky, chodí boso (navíc doporučuji, aby si doma prali ponožky).
Mnoho krásných chvil s oddílem přeje 

Vedení TOM Průzkumník

Další akce:
14.-16. 5. - Stíny temnoty / Štramberk
28.-30. 5. - Jarní turnaje Olšovec
11.-13. 6. - Obelisk
18.-20. 6. - Loukovaná

24.-27. 6. - Stavěčka s rodiči
3.-17. 7. LT - Čermná ve Slezsku
22.-31. 7. - Chorvatsko
26.-29. 8. - Putovní tábor od 12 let



vůbec prohřáli svaly. Na chatě jsme se zabydleli, kluci 
v rekordním čase vyhřáli chatu a tak noc byla příjemně 
odpočinková. Ranní žihí rozcvička nám příjemně protáhla 
svaly. Pak následovalo rozlosování kdy která družina bude 
vařit, chystat dřevo a vegetit. Následovala hra od Segry 
při které jsme sbírali a navzájem si kradli suroviny. Po 
výborném obědě který nám připravili Draci jsme sbírali 
podpisy do tabulky, avšak některá pole byla prázdná a u 
ostatních byli pouze Lulčiné popisky jako: tyran, šéf, ten 
co má vše zelené, blondýna, 007 atp. Večeři připravovali 
Vlci. Pak už jsme byli v chatě a hráli různé pantomimické, postřehové a elektrické souboje. 
Neděle byla jako obvykle ve znamení úklidu a balení. Cesta dolů byla o poznání snazší, zato 
ušetřený čas jsme na zastávce zkrátili tvorbou megakoulí a shazováním těchto obrovitých těles 
do místního potůčku. Cesta na nádraží spíš připomínala hru na Sardinky, dle mého názoru, 
by ani myš neproběhla přes autobus, bez jediného slůvka „S dovolením“. Akce byla fajn 
a i ve vlaku jsme měli dostatek času na zápisy do deníku.

27. 3. 2010 Turistické závody Krásné Pole
Tento závod připravovali kamarádi z TOM Paprsek a do organizačního 
týmu zasáhli i naši kluci Apik, Agent, Pavel a Mirfil. My jsme se 
zapsali mezi dalších 200 startujících a postupně absolvovali závod. 
Holky Miha, Ještěrka a Evik připravily v místní tělocvičně pár soutěží 
pro všechny kteří měli mezi startem a vyhlášením dlouhou chvíli. 
Závod byl fajn, počasí vyšlo a nejlepší z nás se umístily: 9 místo 
Žuzik; 11 místo Krtek; 11 místo Brusinka; 12 místo vítek; 4 místo 
Jupik; 9 místo Čadík; 5 místo Aďa.

28. 3. 2010 Brigáda v klubovně
Jako každým rokem, i letos jsme měli v plánu zvelebit nejen okolí klubovny, ale i klubovnu 
samotnou. Někteří již potřetí pracovali na voskových batikách určených ke zkrášlení schodiště. 
Každý z týmů strávil na výrobě této obří batiky přes 13 hodin práce a jelikož jim ještě v závěru 
vybylo trochu času, tak pohrabali listí a vysbírali odpadky v areálu klubovny. Ostatní měli za 
úkol odstranit veškeré křaky, které zarůstaly do plotu. Pak jsme se společné vrhli na parkoviště 
a vybobrovali křak u chodníku. Do dotáhnuté popelnice jsme dali odpadky a smetí z keřů, čímž 
jsme ji naplnili. Odtáhli jsme přes 30 kusů sklenek, spousty sáčků a dalších binců. V OZU jsme 
si vynutili i nový kontejner na klacky a odpad z klubovny. Dva plné vozíky klacků a křaků zaberou 
docela hodně místa. Byla to fuška, ale stálo to za to. Čest všem, kteří se zúčastnili.

1.-5. 4. 2010 Rádcák - Polana 
Tahle akce pro šarže a starší 12ti let je spíše takovým 
soustředěním vedoucích. Vše začalo v brzkých pátečních 
08:00. Krom krátkého přivítání jsme z vedení nedostali víc 
než jednu obálku s šifrou. A tak to bylo celý den. Jedna 
obálka střídala druhou a úkoly v nich nám rozhodně 
nedávaly čas na nějaké pohodové opalování. A tak jsme 
si nakoupili jídlo, přebalili batohy, spěchali na nádraží, 
dozvěděli se, že nás napadly zákeřné rostliny Trifidi, 
a že právě my jsme záchrannou skupinou. Máme 

prohlédnout památník leteckého neštěstí, zříceninu hradu Starý Jičín, zjistit, kdy probíhá mše 
v přilehlé vesnici a když jsme všechny tyto informace spojili, tak jsme zjistili azimut a vzdálenost 
místa naší školící základny, a tak jsme už ve čtyři hodiny věděli, že místem našeho cíle je 

Polana. Škoda, že byla tak daleko a my jsme k ní došli až za tmy. Cestou jsme ještě lámali 
hlavy nad hlavolamy a slovními hříčkami. Hned po příchodu jsme byli ujištěni, že tvoříme jednu 
skupinu, která se má postarat o sebe a vedení dělá skupin svou a budou také soběstační. A tak 
jsme si vařili, chystali, chodili spát a vše prováděli zcela svobodně, jedině nás limitovaly časy 
jednotlivých přednášek a herních bloků. A tak stejně nezbylo moc času na flákání. Při hrách 
jsme pochopili co to je potravní řetězec, odzkoušeli novou Pájovu bojovku, připomněli si péči 
o oddílový materiál, pochopili trochu více o mapách, azimutech, uzlech, rostlinkách, naučili 
se orientovat podle slunce a hvězd a vyslechli jsme báje o některých souhvězdích. Miha nám 
přiblížila některé lidské vlastnosti a vysvětlila taktiku jak motivovat a stmelovat kolektiv. Pondělní 
ráno bylo ve znamení časného budíčku, trochu pištění, ječení a vody. Prostě tak jak to má být 
o velikonočním pondělí. Pak rychlý, ale precizní úklid a odchod na bus. Mě se akce opravdu 
velice líbila a nechápu jak se můžou někteří dobrovolně ochudit o tak parádní zážitky. 

16.-18. 4. 2010 CO Kryt
Tato akce byla ze soboty na neděli. V sobotu jsme začali v opravdu zajímavém hasičském muzeu 
v Přívoze. Viděli jsme současnou i minulou techniku hasičů, hodně nášivek a praporů Byly 
tam opravdu zajímavé věcí, ukázka centra tísňového volání, instruktážní film, rozsáhlá ukázka 
lezeckých technik, některé zásahové vozy a z historie jsme si dokonce šáhli na ruční stříkačku 
a čističku hadic (pumpovat starý hasičsky vůz musela být pěkná dřina). Na Černé louce jsme 
navštívili strašidelný sklep, no nic moc. Už nikdy více do sklepa:-D. To raději koupit čepovanou 
kofolu. Busem jsme dojeli skoro do Havířova, kde jsme pak pokračovali kolem statku lesem 
do CO krytu. Cestou se hrály s Mihou a Marťanem hry. Večer se opékaly párky. A teplý čaj přišel 
taky vhod.:) CO kryt měl 7 pater z toho 6 obyvatelných. První patro byla vzduchotechnika, 
dekontaminační prostory a dílny v druhém byla ošetřovna, třetí patro bylo velitelským 
stanovištěm ve čtvrtém jsme spali my, v pátém byla udělána expozice s ukázkami dýchacích 
přístrojů, polními telefony a jinými drobnosti, v šestém patře byl dieslový agregát, do sedmého 

už nevedly schody, ale byly to jímky odpadní vody plus hloubková studna. Asi do dvou hodin 
do rána jela vzduchotechnika, to hučení bylo husté, příšerné, masakrální a nekonečné, někteří 
z nás spali se špunty v uších. Vlhko a chladno bylo oproti venku nepředstavitelné. Ráno jsme 
zahráli fotbálek a pak různé kombinace her se šátky. Sbalit, uklidit a pešky na bus a domů...... 
Ale jinak dobrý nápad jak využit starý CO kryt:).

30. 4.-2. 5. 2010 Husté pece pod Hvězdou
Z nádraží na tábořiště to bylo co by kamenem dohodil. Kolem nádraží přes koleje a už jsme byli 
u Bečvy v lese. Naším prvním úkolem bylo se postarat o družinová ohniště a dřevo na oheň, 
tak abychom si mohli uvařit čaj na večeři na ráno, pak postavit stany a navečeřet se. Někteří 
z nás byli vysláni s Marťanem pro vodu, no najít studánku večer bez předchozí zkušenosti kde 
je by bylo nemožné, já bych asi bloudil do teď. Už se stmívalo, když jsme začali stavět stany, 
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Družiny:
 1. Draci (140 b.) ; 2. Bobři (110 b.) ; 3. Vlci (100 b.) 

Bodování jednotlivců
březen - duben 2010

1. Brusinka - 335b.
2. Lulu - 307b.
3. Segra - 302b.
4. Meki - 300b.
5. Pepr - 289b.
6. Krtek - 289b.
7. Fridolín - 286b.
8. Čadík - 245b.
9. Brumla - 244b.
10. Martin Durlák - 237b.
11. Saša - 221b.
12. Dortík - 219b.
13. Aďa - 218b.
14. Adoš - 211b.
15. Víťa - 207b.
16. Citronka - 194b.
17. Kari - 190b.
18. Tereza Konečná - 173b.
19. Žihi - 162b.
20. Bára Bergerová - 150b.
21. Michal Sedláček - 138b.
22. Jupík - 134b.
23. Matěj Nowak - 132b.

24. Veronika Vrkočová - 130b.
25. Housenka - 126b.
26. Žuzík - 120b.
27. Daniel Vašek - 109b.
28. Pulec - 102b.
29. Martin Benýšek - 101b.
30. Kalcit - 94b.
31. Karolína Žatečková - 89b.
32. Myška - 88b.
33. Miki - 86b.
34. Kamínek - 83b.
35. David Cholewa - 73b.
36. Čičin - 71b.
37. Tom - 68b.
38. Radek Šimíček - 45b.
39. Roman Varga - 38b.*
40. Stanislav Kobylka - 34b.*
41. Julie Rachwalská - 23b.*
42. Matěj Maleček - 18b.
43. Barbora Syslová - 17b.*
44. Zuzana Vašková  - 8b.
45. Kristýna Bortelová - 5b.*

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