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OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Kontakt: Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, tel.: Tetka 777 213 991, e-mail: info@pruzkumnik.com, www.pruzkumnik.com

Ahoj kamarádi!

Věnujme toto číslo občasníku nedávno skončeným prázdninám a začátku nového školního roku. Pro většinu 
začínají prázdniny koncem školního roku, ale některým také už o týden dříve. Protože právě týden před jejich 
začátkem stavíme tábor a po tu dobu zůstávají ti nejodvážnější z nás hlídat. 

Stavěčka - i přesto, že účast kmetů byla žalostná, díky pomoci bývalých členů jsme stihli postavit stany, jídel-
nu, velitelský a zdravotnický stan, zabydlet kuchyň, ustavit klády pro most k latrínám a natáhnout vodovod. 
Příští stavěčku plánujeme jako akci s rodiči. Proto již teď můžete plánovat: stavěčka proběhne 27.6.2009. Ale 
vše se ještě dostatečně včas dozvíte. 
Tábor -  na letošním táboře jsme si vyzkoušeli, jak probíhal výcvik Samurajů v středověkém Japonsku. Nut-
no podotknout, neměli to jednoduché. Mimo to jsme okusili lanové překážky i s šestimetrovou sítí, byli jsme 
jezdit na lodích, navštívili jsme Vítkov a jeho koupaliště a strávili jsme noc na strašidelné zřícenině hradu 
Vikštejn. Mimo to jsme si splnili spoustu podpisů do Fantomu a mnoho z nás dostalo další čtverce za stezky. 
Rumunsko - ústředí asociace turistických oddílů mládeže (a-TOM) požádalo vedení našeho oddílu o orga-
nizaci mezinárodního tábora v Rumunském Banátu. Tábora se účastnily děti z českých vesnic z této oblasti. 
A jak to dopadlo? Žádost nám zněla jako nádherná výzva pro ověření našich organizačních schopností. Tak-
že jsme se toho ujali a necelý týden po skončení tábora odjížděla devítičlenná expedice do tohoto zapome-
nutého koutu Rumunska. Krom hl. vedoucího (Ap), kuchaře (Ika), zásobovače (Dan) a dvou programových 
vedoucích (Česílko, Hryzec) se této akce zúčastnili i čtyři kmeti (Kobzy, Maskáč, Aďa, Jouseph), kteří působili 
jako družinoví rádci. Nesmíme zapomenout ani na zdravoťáky paramediky (Bobra, Kim), kteří nám svou pří-
tomností dodávali klid na duši, že se nic nemůže stát. V závěru tábora za námi přijeli indiáni a ukázali nám, 
jak žít v přírodě a Tetka s Mihou připravili obrovský 300m dlouhý lanový traverz přes celé táborové údolí. Za-
jištění této akce stálo mnoho sil a úsilí. Někteří dobrali i poslední dovolenou a jiní ujeli na trase Ostrava – Ba-
nát 6600 km a strávili v autě neuvěřitelných 131 hodin. 
Do konce prázdnin proběhlo už jen bourání tábora které se odehrálo částečně v dešti a následný úklid klu-
bovny který byl rozfázován do tří náročných etap. 
Nábor - hned v prvním týdnu školy jsme udělali nábor na čtyřech základních školách. Zájem byl veliký a na 
první ukázkové schůzce jsme si prohlídli klubovnu a Pegasy, zařádili jsme na lanových překážkách a zahráli 
jsme pár báječných her. Nováčkům přejeme ať se jim u nás líbí.

Plán akcí na I. Pololetí 2008/2009
 12.-14. 9. 2008 Jakartovice - zahajovací akce
 26.-28. 9. 2008 Sraz oddílů na Bíťaku (ABC)
 11. 10. 2008 Rodičovská (někde u Ostravy)
 25.-29. 10. 2008 Dobrá Voda u Telče (podzimní tábor)
 8. 11. 2008 Tělocvična
 21.-23. 11.2008 2008 Čeladná (Drakiáda)
 6. 12. 2008  Mikulášská na haldách u 

Ostravy a možná i Zoo
 19.-21. 12. 2008 Vánoční na Kamence 
 10. 1. 2008 Zimní sraz na Ostravici

V závěru jen připomínám:  Noste platby za členské příspěvky a staří členové přineste oddílový materiál 
na kontrolu.

Mnoho krásných chvil s oddílem přeje vedení TOM Průzkumník


