
NOVÉ KROJE 2007 
 

Letos se pouštíme do akce kroj. Necháváme si ušít pro náš oddíl košile. Konečně budeme všichni 

vypadat stejně. Jako první každý dostane zelenou košili a nový šátek(ti co mají starý). Ke každé 

košili bude označení a podle toho kdo co splnil tak stezky a odborky. Jakmile bude oddíl ustálen, 

nechají se ušit ke krojím sukně a kraťasy(každý si vybere, co mu více vyhovuje, holky by měli mít 

však sukni). Jakmile bude hotovo, nechají se udělat nové oddílové trička, které doufáme nebudou 

tak hodně blednout. Bílé ponožky a pevná obuv zůstává. Vy si prosím obstarejte modré rifle, které 

budete nosit při špatném počasí ke košili nebo tričku. Je to tradice, tak nezapomeňte, že krojové 

kalhoty jsou modré.  

 
o Letos každý dostane nový upravený fantom, který je okamžitě platný, prosím abyste ho hned 

nezničili a neztratili a dále se budou rozdávat nové zpěvníky, které noste na výpravy 

o Prosím všechny, aby co nejdříve donesli teletiny, to jsou ty staré batohy, které jste někteří dostávali 

v září 

o Nezapomeňte co nejdříve donést příspěvky, i ti, co neplatili minulý oddílový rok(200Kč) 

 

Oddíl Průzkumník děkuje p.Maradové za ceny na tábor, p.Zalešákové, p. Labskému a 

rodině Ošutových za pomoc při odvozu věcí na tábor. No a všem, kteří nám pomáhají 

v naší činnosti. Pokud nechcete, ať dopadneme jako 

ten nebohý klučina na fotce(pepíno) tak nám prosím 

pomožte :) 

 

 

Výpravy 
 

14.-16.9. – výprava pod stan 

28.-30.9. – sraz ABC – Bitovský mlýn  

13.10 – rodičovská 

26.-28.10. – Chata (Čeladná) 

10.11. – tělocvična Hrabová 

23.-25.11. – Chata Ostravice 

8.12 . Výšlap Beskydy 

21.-23.12. Vánoce na Kaménce 

- letos jsme obědnali chatu kaménku těsně před vánocemi, 

pojedeme nejspíš v pátek ráno (podle volna) a přijedeme 

v neděli před štědrým dnem 

 

 

 

 

 

Za TOM Průzkumník 

 

Fakírek 

 

 

 

 

 

 

 

Bumerang občasník turistického oddílu mládeže TOM Průzkumník 4316 

 

Ahoj kamarádi, rodiče… 

 

Dne 4.-14.7. jsme se vydali na zájezd k moři do 

Chorvatska do kempu Supetar. Celý pobyt nám 

svítilo sluníčko, tak jsme si vše užívali naplno: 

koupání na různých pláží Chorvatska, různé výlety 

nebo noční procházky městem, kde jsme utráceli 

všechny naše kapesné. Za naší bezpečnou cestu se 

nám zaručili naši skvělí řidiči Pavel a jeho otec. Né 

vše se nám vydařilo. Při první zastávce v Chorvatsku 

na Plitvických jezerech si naše milovaná segruška 

zlomila nohu při vystupování z autobusu. Měla to 

velmi vážné, ale vydržela. Všichni jsme se jí snažili 

pomáhat jak to jen šlo a 

abychom jí všude nemuseli 

nosit na zádech, pořídili 

jsme jí ,,mercedes“, což 

bylo kolečko na hnůj, 

kterým jsme jí dopravovali 

všude, kde to jen šlo. 

Musím uznat, že se neměla 

špatně… 

 

Hned druhý den po 

Chorvatsku jsme ráno 

nastoupili na osobák a jeli 

na tábor do Čermné ve Slezsku konaný ve dnech 15.-29.7. Letos se zde proháněli piráti a měli za 

úkol získat bájný poklad, což se povedlo všem družinám. I přesto že nás bylo přes šedesát, nebyl 

s ničím velký problém. První týden bylo suprovní počasí a bylo velké 

teplo, druhý týden už se někteří klepali ve spacáku a hlídky sundávali 

rampouchy ze střechy. Zažili jsme 

krásné chvíle( kdy jsme jezdili po 

traverzu, chodili na výšlapy, na 

bazén, hrály bojovky) ale i horší 

chvíle, kdy jsme se museli 

desinfikovat vůči vším nebo kdy 

nám vítr odnesl druhou jídelnu… 

Kdo by měl zájem, je natočený 

krátký film jak z Chorvatska tak 

z tábora na DVD a máme spoustu 

fotek na CD – je volně k zapůjčení nebo k vypálení.  

 

 

 

 



 

Spoustu rodičů mělo spoustu dotazů ohledně vedení na příští rok a jakou roli hraje ostatní vedení 

v oddíle. Zde by měla být odpověď. 

 
 

A jednotlivé funkce: 

 

Fakír – Vedoucí oddílu, zdravotník, program, výpravy 732985997 

Česílko – Zástupce vedoucího oddílu, program, výpravy 721044828 

Evík – Zástupce vedoucího oddílu, zdravotník  604796113 

Pavel – Zástupce vedoucího oddílu, kresba 

Mirfil – Zástupce vedoucího oddílu 

Agent – Zástupce vedoucího oddílu, sporťák 

Apík – Vedoucí oddílu, výpravy   723990077 

Profa + Ika – účetní, zájezdy, veškeré papírování 604377293 / 604377292 

Ještěrka + Martin – Hlavní vedoucí oddílu, medvíďata, hospodář  604489277 / 604438897 

 

Jak je vidět, každý v oddíle má nějakou funkci, kterou vyplňuje. Na veškeré dotazy vám zodpoví 

Fakír s Česílkem, protože ti ví o všem, co se kde hne. Pokud budete mít jakýkoliv problém, tak se 

na nás obraťte nebo na další lidi z vedení přímo, ač už to bude Ika nebo Martin, kteří vám pomůžou 

ze stránky papírové. No ale pokud budete mít nějaký čerstvý drb, tak sem s ním… 

 

Je září oddíl začíná fungovat skoro naplno, jak se jenom dá. Rozjezd bude pomalý ale zařadíme 

trojku a hned to bude lepší…. 

Schůzky budou opět každou  středu: medvíďata   od 16.00 – 17:00 

       všichni ostatní  od 16:00 – 18:00 

Dále nám přibude vyučování sebeobrany, které se bude uskutečňovat v naší klubovně každé 

pondělí od 16:00 – 17:30  (od 10.9) 

Výuku sebeobrany povede náš kamarád a bývalý člen Xeňa, který se 

tomuto sportu věnuje přes 8 let. K čemu nás tato myšlenka vedla? 

Spoustu mých kamarádů či kamarádek se setkalo s člověkem, který ho 

přepadl, okradl a někdy i zmlátil. My co jsme ve vedení dlouho, se 

setkáváme s takovými lidmi všude a musíme se jim ubránit. 

Nebudeme učit zbytečné chvaty, které se nikdy nepoužijí, ale budeme 

učit s jakýma běžnýma situacemi se můžeme setkat každý den a jak se 

jim ubránit. Tato výuka je vyjímečná, odreagující a neplatí se za ní 

žádné peníze. Proto tohle dobře zvažte… 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední človíček, který do oddílu přibude je Martin neboli 

Marťan. Je to člověk, který chodil do Průzkumníku, když já 

jsem byl ještě malý klučina a byl to můj vedoucí. Musel odejít 

kvůli armády, neboť je voják z povolání. Po několika letech 

v armádě se mu uvolnily víkendy, a tak s námi bude jezdit na 

výpravy (umí skvěle hrát na kytaru a má spoustu odborek, jako je 

lasař, uzlař a pod).  

 

 

 

 

Oddílový materiál versus osobní materiál 

 

Opět vám zase začínám vtloukat do hlavy o materiálu. Každý člen má založenou kartu – výpůjční 

list, do kterého se zapisuje, co kdo jaký oddílový materiál nafasoval. Nejdůležitější věci jsou batoh, 

bunda, kotlík a stan. Stan se vydává vždy před výpravou a nosí se hned první schůzku po 

výpravě. Nesmí se na to zapomínat, protože stany v dnešní době jsou drahá záležitost, a oddíl jich 

zase tolik nevlastní, abychom si je dovolili ztrácet. Kotlíky se dávají jednotlivci a ten o něho 

pečuje. Nejede-li na výpravu, musí kotlík doručit na sraz (většinou míváme na rondlu, tak to není 

velký problém). Ten kdo nemá svůj batoh, není to tragédie, proto máme oddílové batohy, 

přizpůsobené pro naše účely. Z boku se připíná pomocí řemínků karimatka, naspod se dá spacák, 

boty, oblečení a jídlo. Batoh nesmí mít žádné zbytečné díry, ty jdou lehce vyplnit oblečením. 

Nedávejte prosím vás dětem na výpravy skleněné flašky, protože je děti mohou rozbít a nemůžou 

vyhodit, neboť v okolí nejsou žádné koše. Oddílové bundy, hrozba pro rodiče. Často slyším, že mi 

maminka vyprala oddílovou bundu, protože byla špinavá nebo smrděla. TO V ŽÁDNÉM 

PŘÍPADĚ NEDĚLEJTE!! Naše bundy se nesmí prát, neboť jsou nepromokavé a praním se zničí 

nadobro a už se mohou vyhodit. Pro nás stojí velké peníze a šití je náročné, prosím, neperte je. Stačí 

když jí vykartáčujete a převěsíte na balkon. Věci jako je karimatka, pláštěnka nebo spacák, to si 

musíte koupit sami. Karimatka stačí tenká, pláštěnku prosím né žádnou obyčejnou, která se hned 

protrhne. Zkuste sehnat nějakou pevnější. A spacák je už na vás. Je lepší počítat u spacáku vždy 

s nějakým mínusem, dneska se už nevyplatí kupovat spacák do plus.  

 

 

AKTUALITY 
 

 

 O prázdninách nám byla přidělena klubovna Na 

Mýtě, tudíž už jsme oficiálními nájemníky a 

opouštíme navždy Stadickou 13 – HURÁ 

 Úřad města jih nám slíbil nové líno do prostřední 

klubovny a tak doufáme, že nám ho nainstaluje 

kolem října 

 O květnových prázdninách se Ika pokouší zařídit 

zájezd do Polska. Je tam výborný aquapark a 

spoustu zajímavostí. Zájezd by měl trvat 4 dny a 

neměl by přesáhnout více než 700 Kč. 

 

Fakír + Česílko 

Evík Pavel Mirfil Agent 

Profa + Ika 

Ještěrka + Martin 

Apík 


