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Kamarádi,
je tady opět jaro, konečně už nebudeme jezdit na chaty a začneme se toulat po loukách a spát ve stanech. 
Do oddílu nám přibylo dvanáct úplně nových nepromokavých stanů od Jurka. Když jen pomyslím, co nás 
všechno čeká, kolik nových zážitků a v nohách mnoho kilometrů, mám slzy v očích dojetím. Spát ve stanech, 
kde je hromada věcí a  před stanem ohniště s lavičkami. 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. Jen připomínám přihlášky na letní 
tábor odevzdejte do 15.5.2011 a uhraďte do 31.5.2011. A ještě je tady poslední nabídka Stanapů. Je o ně 
sice velký zájem, ale poslední kusy se dají rezervovat.   -Ma-

5. 3. 2011 - Country bál
No co vám budu povídat. Od rána chystání a do rána uklízení, mezitím chvíle veselí a tance, ale vážně. 
Úžasná akce, na parketu 240 spokojených lidí, na pódiu skvělá kapela a v zákulisí my Průzkumníci. Takže 
na každém kroku pohodoví lidi.   -Te-
           

6. - 12. 3. 2011 - Lyžák 
Lyžák?? To nebyl lyžák, ale blázinec. A ještě k tomu na nejvyšší hoře Beskyd na Lysé hoře. Začali jsme 
jako vždy, věci do aut a vozíků a jen nalehko s malými batůžky na vlak. Záhy jsme pochopili, jaké štěstí 
nás potkalo, že věci jely svou cestou. Ta naše by totiž s věcmi byla snad nezdolatelná. Pro většinu z nás 
byl výstup na tuto královnu beskydských hor premiérou. A tak neznaje terén nám nezbylo nic než šlapat 
a šlapat. A po skoro třech hodinách tvrdé práce nohou jsme stanuli na vrcholku a s námi i prudký ledový 
vítr. Chata byla už blizoučko a na dveřích nás vítal nápis Psychiatrické sanatorium doktora Apa. Po krátkém 
odpočinku nás přivítali lékaři a zároveň nás uvedli do našich apartmá. Teda ubytování to bylo na oddílové 
poměry nevídané, krásná horská dřevěná chata, pokoje po dvou až čtyřech, topení na každém pokoji, 
záchod, sprcha, jídelna a dokonce i luxusní sušák na boty. A kdo si myslí, že jsme spali ve spacáku, tak se 

byl krásný pohled do okolí. Po napsání vzkazu do místní knihy na vrcholu skal jsme se vrátili do kempu kde 
jsme povečeřeli. Večer jsme si vyzkoušeli stezku odvahy a někteří dokonce déle než se plánovalo. Ráno 
po snídani se sbalilo a vydalo se zpět do Francovky. Po příchodu do tábora se nám obloha zatáhla, tak 
jsme usoudili že se stavěním stanů vyčkáme. Začal se připravovat oběd a kdo nepřidal ruku k dílu se šel 
sprchovat. Po obědě měla přednášku Lulu. Rostlinky a dřeviny byly vždy mojí slabou stránkou, proto jsem 
dával bedlivý pozor. Po přednášce jsme se rozhodli postavit stany. Později jsme zjistili že to nebyl dobrý 
nápad neboť začalo mohutně pršet. Také do mnohých napršelo, proto jsme zvolili variantu B – nocovat se 
bude v Jurtě. Všichni jsme se vlezli až na Agenta který usoudil že přenocuje ve stanu. Večer se provedlo 
vyhodnocení a udělení certifikátu. Vedení na závěr provedlo přípitek a hurá na kutě. Je poslední den ráno 
a mě probouzí ranní sluneční paprsky. Uvědomím si, že je Velikonoční pondělí a proto budím kluky, ať se 
chystají na předem domluvenou akci. Bohužel i takoví se našli, co si zlomili karabáč a dokonce i vařečku. 
Když už se dostalo na všechny, bylo na čase začít balit a uklízet. Proběhl rychlý oběd a mohlo se vyrazit na 
vlak. Cesta proběhla bez komplikací a já mohu jen říct … chci zpět, ale sám vím že takových zážitků bude 
ještě mnoho.   - Ma -

29. 4. - 1. 5. 2011 - Meleček
Pálení čarodějnic patřívalo a dodnes patří k velmi populárním lidovým zvykům. Ona 
magická filipojakubská noc (z 30.dubna na 1.května) patřívala mezi noci, kdy prý zlé 
a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, 
kdy měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt  různě poschovávané, 
zakopané a před lidmi ukryté poklady. Aby se hledač pokladu dokázal před silami 
úspěšně bránit, musel prý mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších 
předmětů. Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících na 
sabat. Proto se této noci také říká „noc čarodějnic“.
V tomto duchu jsme prožili nádherný víkend plný her soutěží a zábavy. V chatce 
svítily petrolejové lampy a plápolal v kamnech ohýnek. V sobotu si všechny 

čarodějnice a čarodějové museli uvařit kouzelný lektvar se vzácných bylin, které na místní usedlosti 
nacházely. Dále musely družiny obkreslit na balící papír nejmenšího člena čarodejnické družiny a zakreslit 
orgány. Potom papír zavěsili na strom a dokola rozlili rozmíchaný lektvar.  Následoval hod hliněnýma 
kuličkami na zakreslené obodované orgány. Na uvolnění následoval 
turnaj v „LAGORI“ a večer hod čarodějnickým koštětem a velká vatra, 
kde se všichni slétly „NA SABAT“. V neděli nám trošku poprchávalo, a 
tak se vyráběli netopýři. Jako vyvrcholení družiny hledali ukrytý poklad. 
Celé víkendové zápolení skončilo vítězstvím družiny Draků, Vlci a Bobří 
získali 2. místo.   - MSL - 

A to je vše, těšíme se na další povedené akce redakce Bumerangu.

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

20. - 21.8. Bouračka pouze pro rodiče
24. - 28.8. Puťák  starší 12 ti let

Akce budou průběžně aktualizovány, sledujte další 
výtisky Bumerangu!

Předběžný plán akcí pro rok 2011:

13. - 15. 5. Husťárna
27. - 29. 5. Jarní  turnaje Olšovec
10. - 12. 6. Modrý obelisk 
17.- 19. 6. Loukovaná 
24. - 26. 6. Stavěčka s rodiči
2.-16.7.  Letní Tábor 2011



plete. Ráno jsme šli lyžovat, vlek jsme měli jen pro sebe, ale na sjezdovce nebyl sníh a tak jsme to objížděli 
po cestě, bylo to sice dál, zato placka, ale jelo to. Po obědě odpolední klid a pak znova na lyže. A jak to bylo 
s léčbou? Večer si nás přímo na svahu vyzvedli lékaři a každý den s námi prováděli hromadné terapie, někdy 
fakt dost šílené (třeba dostihy, měli jsme si sázet jak doběhnou jednotliví koně teda my, ale kdybyste viděli 
tu trasu, to bych radši skákal taxis, než znova tohle). Ranní rozcvičky byly venku a mnohdy s námi cloumal 
pěkný severák. Každý večer vizita: měření teploty, tepu. Dostávali jsme různé léky, kapky a spreje do krku. 
Jednou dokonce přišli na opakovanou vizitu ve čtyři ráno a to nám ještě dávali početní úlohy a kontrolní 
otázky z oddílového zákonu. No fakt síla. Ovšem časem podle chování doktorů jsme začali nabývat domnění, 
že blázni jsou oni a ne my. No považte: dospělý chlap a nosí s sebou plyšáka a ještě si s ním povídá. K tomu 
se modlí u jakéhosi Aparáta a chytají nás za každé slovíčko i když to s bláznovstvím nemělo nic společného. 
No řekněte, když prohlásím „Já se z toho zblázním“ patřím do 
blázince nebo jo? Jedno ráno jsme si přivstali asi tak o půl šesté 
a šli jsme kouknout na východ slunce. Byl nádherný, slunce 
červené jako pomeranč a vycházelo přímo přes skalnaté vrcholky 
Vysokých Tater. Ve středu jsme navštívili vysílač a poslechli si 
jak to s ním bylo a je, pak jsme taky zašli na meteorologickou 
stanici a i podle pána meteorologa je opravdu nejspolehlivější 
metodou měření klasický teploměr a šikovné ruce zkušeného 
meteorologa. Týden utekl jako voda. Užili jsme krásného počasí, 
nádherných výhledů a nočních měst světélkujících jako žhavé 
uhlíky. Při výstupním pohovoru jsme museli souhlasit, že se 
doléčíme doma. Ach jo, zase Ostrava ...   -Te-

18. 3. 2011 - Kino
Nastal víkend a to je opět čas na oddílovou akcičku.Tentokrát jsme usedli ze školních lavic rovnou do kina.V 
klubovně jsme se marně snažili zjistit co se bude promítat za film. Po příchodu kamarádů z K2 se mohlo začít 
promítat. U filmu jsme se hodně pobavili a hlavně zašustili brambůrkami.V polovině promítání se udělala 
rychlá přestávka a řeknu vám, byla i potřebná. To už ale opět usedáme na svá místa a může se pokračovat. 
Když nastal čas konce, vůbec se nám nechtělo opustit zasedací místnost. Když už se ale začalo mluvit o 
vytírání a uklízení, byl pravý čas vzít nohy na ramena a pelášit. Mohu říct, že kino bylo zábavné a už víme, 
že brzy bude zase. A tak už po cestě domů se domlouváme kdo koupí jaké dobroty …   - Ma -

25. - 27. 3. 2011 - Holčovice
Na tuhle akci se těšila snad polovina oddílu neboť nikdo za celý týden nezjistil na které místo se vlastně 
jede. Už na srazu jsme se sešli v hojném počtu. Poslední hrstku odvážlivců jsme na Svinově přizvali k sobě. 
Cesta vlakem by nám utekla poměrně rychle nebýt spálené lokomotivy, tudíž jsme museli obětovat hodinu 
svého víkendu ČD. Nás ale přece nic nezastaví. Po výměně jsme opět vyrazili. Jeden rychlý přestup na 
autobus a už jsme na místě. Už jen nastartovat svaly na nožkách a vyjít. Cestou na chatu jsme navštívili 
Miladku, která nás pohostila čajem. Po doplnění tekutin jsme vyrazili směr chata. K chatě jsme dorazili za 
tmy. Rozdělily se pokoje a mohlo se vybalovat. Kmeti shromáždili jídlo a mohlo se třídit, proběhla rychlá 

hygiena a pískala se večerka.
Druhý den se po budíčku zapískal nástup na rozcvičku. 
Teprve tam jsem poznal krásu této chaty a obdivoval 
stavbu porcelánového záchodku. Po třicetiminutovém 
týrání ze strany vedení jsme se šli umýt do potoka. Po 
snídani byl vydán úkol: sehnat a nařezat dřevo. Pro 
Průzkumníky žádný problém. Během necelých dvou 
hodin práce už Mirfil s Agentem nevěděli kam dřevo 
složit. Před obědem jsme si zahráli na louce hru pod 
vedením Segry. V nejlepším se má přestat, proto jsme 
se odebrali zpět do chaty. Po obědě jsme si obhájili 
odpolední  klid. Po odpočinku jsme si udělali módní 
přehlídku v pláštěnkách a mohlo se vyrazit k nedaleké 

studánce. Překvapilo mě, že se všichni napili i když to nebylo vůbec jednoduché. Po návratu se zahrály hry 
jak venku, tak také v chatě. Žabák Pulec nám předvedl jak se nevyplácí skákat do zdi. Večer se hrálo na 
kytaru a zpívalo. Už jsme si mysleli že bude večerka posunutá, ale pak přišel ten signál a bylo čas se rozejít. 
Na druhou stranu jsme byli rádi neboť zítra nás čeká dlouhá cesta domů.

Dnes byl budíček posunutý. Je přece neděle. Po snídani se šly hrát hry do lesa, kde jsme strávili celé 
dopoledne. Po obědě nastal čas na balení a úklid chaty. Vše se stihlo s předstihem, tak jsme se vyběhali 
hrou od Segry. Před odchodem na autobus jsme ještě pomohli vytlačit Mirfilovo auto. Tak rychle jak nám 
utekl víkend tak nám utekla i cesta do Ostravy. Opět máme mnoho zážitků a kdy je vlastně další akce ….?
    - Ma -
8. - 10. 4. 2011 - Hošťálkovice
Cestování MHD v pátek je vždycky chuťovka, opět jsme měli problém se nějak normálně dostat do autobusu 
a pak do tramvajky. Ale nakonec jsme úspěšně vystoupili v Hošťálkovicích. 
Chvíli nám trvalo, než jsme se vybalili a mohli obsadit místní tělocvičnu :). Páteční večer jsme ukončili 
vybíjenou. Ráno jsme začali rozcvičkou v tělocvičně, kde se dostatečně  protáhla naše těla na celý den. 
Nejvíce srandy se zažilo u šátkované, kde se trhaly až trika, nebo u kolotoče, kdy bylo za úkol například 
vyšplhat po tyči a udělat pár kotoulů, nebo lozit po žebřinách. A na obědě jsme načerpali sílu u květáku a 
brambor :-D. Odpoledne se počasí už umoudřilo a tak se vyrazilo ven zahrát šátky. Jenom nám kapánek 
fučelo :-D.Před večeří se řádilo na schodech, chodbách a tělocvičně, sbírali jsme lístečky a utíkali před 
chytači, a komu to nestačilo tak si mohl zahrát volejbal s vedoucíma, anebo vybíjenou. Největším lákadlem 
na Hošťálkách byla tělocvična, kde jsme se pořádně už od pátku vyřádili.   -Mf-

15. 4. 2011 - Kino
Neuběhl ani měsíc a opět usedáme na sedačky v Cinestaru. Vítám kamarády z oddílu K2 a ukazuji 
rezervovaná místa. Po krátkém proslovu vedení se pouští promítačka. Všichni víme, že kino je letos 
poslední, tudíž máme slušné zásoby sladkostí. Když film dohrál už jsme uklízení neunikli. Jen se rozloučit 
s kamarády a hurá na to.Bylo nás mnoho tudíž to bylo rychlé, ale za tu srandu to stálo.   - Ma -

21. - 25. 4. 2011 - Radcák nad 13 let
Tato akce je určená jen pro šarže a starší třinácti let pro zdokonalení schopností vést družinu a pracovat 
s dětmi. Sraz začal netradičně v klubovně, kde jsme byly poučeni a seznámeni s bližšími informacemi. Po 
konzultaci jsme se rozdělili na dvě skupiny, kde první o počtu dvou lidí se vydala na nákup. Druhá skupina 
měla za úkol přebalit batohy a kolektivně zvážit jaký oddílový materiál přibalit. Marťan říkal „co si nesbalíte, 
to nemáte!“ Když už bylo vše kompletní, procvičili jsme si každý práci s mapou a udávání souřadnic UTM. 
Po dvou hodinách dorazil Pulec s Čičinem maximálně vyčerpaní z nákupu. Poté se začala hledat první 
zpráva. Když jsme ji konečně vyluštili, navedla nás na tramvajku číslo tři směr Svinov. Popadly se batůžky a 
vyrazilo se. Na nádraží byla objevena druhá zpráva. Díky této zprávě jsme se dozvěděli číslo vlaku a místo 
výstupu.Ve Valašském Meziříčí jsme navštívili zdejší zámek, kde jsme zdokonalili své schopnosti. Řeknu 
vám, není lehké když oči nevidí a uši neslyší. Po 
zdokonalení jsme se opět vydali na vlak, kde podle 
souřadnic vycházela louka u Francovy Lhoty. Po 
vystoupení z vlaku jsme šli pěšky necelou hodinu. 
Když jsme dorazili na místo určení, postavili 
jsme základní tábor. Když už stany stály šlo se 
povečeřet. Také proběhlo seznámení s místem kde 
se nacházíme a hlavně proč. Dnešní den jsme toho 
moc zažili a proto byla vyhlášena večerka. Druhý 
den hned z rána proběhla rozcvička. Byla trochu 
netradiční. Pod vedením Marťana jsme si vysvětlili 
jak cviky provádět a k čemu slouží. Po snídani jsme 
se odebrali na palouček, kde pod vedením Ségry 
proběhlo školení v topografických a pásových 
značkách. Mohu říct, že prezentace byla zpracována 
na kvalitní úrovni. Po krátké přestávce si nás vzal pod jestřábí křídla Agent. Jeho úkolem bylo nás zdokonalit 
a některé dokonce seznámit jak pracovat s oddílovým nářadím a materiálem. Po obědě jsme konečně měli 
chvilku pro sebe. Hodinka utekla a to už si nás volal Pája na další přednášku – jak správně připravit hru a 
motivovat. Když už jsme vyrušovali, tak se šla hrát do lesa bojovka. Byla nekonečná, proto jsme došli až na 
večeři. Po večeři se organizovalo mytí ve sprše. Kdo byl okoupaný, debatoval o dnešních zážitcích a vyzvídal 
co nastane zítra. Proto jsme usoudili, že ulehneme brzy. Někteří nebyli téhož názoru, proto vyrušovali, ale 
Marťan si je volal pomocí mobilního telefonu k sobě na kobereček. Třetí den ráno se po snídani zabalily věci 
potřebné na dva dny tudíž i stany. Souřadnice nás vedly na Pulčín. Byla zde výstava velikonočních tradic. Po 
rozchodu jsme začali utrácet našetřené korunky. Po hodině jsme se odebrali na procházku do skal, odkud 



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

Družiny:
  1. Vlci (818 b.) ; 2. Bobři (715 b.) ; 3. Draci (548 b.)

Bodování jednotlivců
březen - duben 2011

1 Čekro 439b.
2 Dortík 391b.
3 Brusinka 377b.
4 Brumla 374b.
5 Pulec 361b.
6 Citronka 354b.
7 Fridolín 334b.
8 Vendy 327b.
9 Čičin 318b.
10 Šmudla 316b.
11 Kalcit 314b.
12 Alča 269b.
13 Kari 261b.
14 Meki 243b.
15 Bomba 236b.
16 Žuzík 216b.
17 Martin D. 207b.
18 Vojta 171b.
19 Torpédo 157b.
20 Verča 152b.
21 Žihi 146b.
22 Nikča 145b.
23 Míša 125b.
24 Niki 121b.
25 Tomáš J. 117b.
26 Krtek 109b.
27 Lukáš 105b.
28 Tom 91b.
29 Dominik S. 90b.

290 Michal Bzurek   90b.
30 Čiči 85b.
31 Pepr 82b.
32 Matěj Malurek   64b.
33 David F. 63b.
34 Kerol 56b.
35 Tomáš S. 30b.
36 Vera 28b.
37 Miki 24b.
38 Matěj Maleček 10b.
39 Kamínek 2b.

Černá tečka (*) znamená neúčast buď na výpravách, na schůzkách nebo na obojí.
Tři černé tečky znamenají vyloučení z oddílu.
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16 Žuzík 216b.
17 Martin D. 207b.
18 Vojta 171b.
19 Torpédo 157b.
20 Verča 152b.
21 Žihi 146b.
22 Nikča 145b.
23 Míša 125b.
24 Niki 121b.
25 Tomáš J. 117b.
26 Krtek 109b.
27 Lukáš 105b.
28 Tom 91b.
29 Dominik S. 90b.

290 Michal Bzurek   90b.
30 Čiči 85b.
31 Pepr 82b.
32 Matěj Malurek   64b.
33 David F. 63b.
34 Kerol 56b.
35 Tomáš S. 30b.
36 Vera 28b.
37 Miki 24b.
38 Matěj Maleček 10b.
39 Kamínek 2b.

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


