
Bodování jednotlivců září – říjen (starší) 

 

Vítek  1. 260b.  Lenka  19. 125b. 

Klára  1. 260b.  Kača  20 122b 

Přemek 2. 258b.  Alena  21. 117b. 

Raduška 3. 240b.  Šmudla 22. 116b. 

Břeťa  4. 239b.  Petr  23. 107b. 

Jupík  5. 215b.  Sunny  24. 96b. 

Kobzy  6. 213b.  Majda  25. 94b. 

Lulu  7. 211b.  Škvára  26. 93b. 

Terka  8. 193b.  Mikeš  26. 93b. 

Láďa  9. 190b.  Michal  26. 93b. 

Eliška  10. 187b.  Petr N.  27. 87b. 

Karolína 11. 184b.  Ségra  28. 83b. 

Aďa  12. 181b.  Adoš  29. 81b. 

Bóřa  13. 162b.  David  30. 77b. 

Verča  14. 155b.  Pepíno  31. 72b. 

Maskáč 15. 147b.  Eva  32. 62b. 

Barča  16. 146b.  Aneta  33. 32b. 

Jojík  17. 144b.  Lucie  34. 19b. 

Brumla 18. 131b.   

      

 
Bodování družin: 1 místo: Tygři (Pepíno) ; 2. místo: Kamzíci (Bóřa) ; 3 místo Delfíni (Škvára) 

 

MEDVÍĎATA: 
 

Ahoj holky a kluci, milí rodiče! 

Tak a máme už dva měsíce oddílové činnosti za sebou. Doufáme, že se Vám v oddíle líbí a 

ještě dlouho bude. Musíme Vás všechny pochválit! Na schůzky chodíte pravidelně a na 

výpravy taky až na pár vyjímek. 

Začali jsme novou hru, kterou Ondrášek krásně pojmenoval – „PAMPELIŠKOVÁ“ Skládáme 

a lepíme kytičky a všem se zatím daří. Nejvíce jich nasbírala Dany, poté Kamínek a o třetí 

místo se dělí Ondra a Deny. 

Za uběhlé dva měsíce proběhly čtyři výpravy – Podzámčí, sraz ABC, Rodičovská a chata na 

Čeladné (viz. výše). No a teď musíme i když neradi napomenout ty z Vás, kteří jste nebyly na 

ani jedné výpravě – Zuzka, Tomáš, Míša. A pouze na jedné akci byl Ríša! Tak doufáme, že 

příště to bude o poznání lepší.  

Jsme moc rádi, že můžeme mezi sebou přivítat novou členku Míšu Cholewovou. Od první 

schůzky jí říkáme „MYŠKA“. Nyní je Medvíďat deset, ale nebudeme se zlobit, když nás ještě 

přibude. To je výzva pro všechny! Přiveďte si své kamarády a kamarádky – místa máme dost. 

Přejeme Vám hodně sil do následujícího bodovacího období, mnoho skvělých zážitků a 

nových poznatku. 

 

Ještěrka a Martin 

 

Bodování – září říjen 2007 

1. Kamínek – 668b. 4. Ondra – 337b. 7. Zuzka – 259b. * 10. Míša – 135b. * 

2. Dany – 484b. 5. Ríša – 325. * 8. Tomáš – 211b. * 

3. Deny – 429b. 6. Anežka – 290b. 9. Myška – 175b. * nespněno 75% docházky 



září-říjen 2007 

Bumerang občasník turistického oddílu mládeže TOM Průzkumník 4316  
    
 

Ahoj kamarádi, rodiče…. 
  

 Končí nám balení stanů, drhnutí kotlíků a ranní rozdělávání ohně, abychom se zahřáli. 

Začíná nám zimní období a tudíž všechen letní materiál odkládáme do skříně a tím nám 

vzniká i prostor v batohu. Nemusíme nosit stany a kotlíky, což jsme si odechli. Tím chci 

navázat na balení batohu. Musím zejména pochválit rodiče, že nepřibalujete žádné zbytečnosti 

a dbáte na to, aby mělo dítě dobré a vhodné oblečení. Všiml jsem si zatím dvou 

nevychytaných much. Ta první je, že přibalujete spoustu dóz. Prosím, maximálně jednu. 

Špatně se balí a musí se nosit zpátky. Druhá věc je, balte vždy tak, aby dítě vidělo, co 

v batohu má. Stává se, že si věci nepoznají.  

Fakír 

Schůzky, výpravy 

 

Pondělí – sebeobrana pod vedením Xeni od 16:00 – 17:15 

Chodí nás zhruba kolem 15 lidí a musím říct, že většině to 

jde a jsou skvělí. Probírají se údery, chvaty, páky, pády.. 

Ze začátku tomu nikdo nevěnoval pozornost, ale už se 

většina dětí na sebeobranu soustředí a snaží se 

zdokonalovat. Tady opravdu jde o to, aby jste poslouchali 

pokyny Radka, ne pro to, že by se chtěl vypovídat, ale aby 

se nikdo nezranil. Jednou opravdu může přijít situace, kdy 

se octnete v nebezpečí a věřte mi, že pokud se špatně 

naučíte úder, může vám spíše ublížit, než ochránit. 

Středa – schůzky medvíďata vedené Ještěrkou 

nebo Martinem (16:00-17:00) a schůzky starších 

vedené většinou mnou Fakírem a Česílkem(16:00-

18:00). Celkový počet dětí je 35. Máme tři družiny 

– vlky, delfíny a tygry. Na schůzku prosím choďte 

přesně načas, ať nemusíme na nikoho zbytečně 

čekat. Povinné věci jsou: šátek, vázačka, zápisník 

s tužkou, KPZ, fantom. Fantomy dostanou všichni 

nové do konce měsíce, jsou připravené na tisk. 

Zpěvníky, které všichni dostali, neskrčte a noste na 

výpravy. Stály mnoho úsilí je vyrobit. Dále jsou 

povinné přezůvky, které si v klubovně můžete nechávat. Pátek – Schůzky zatím probíhají 

nepravidelně. Je to z toho důvodů, že v této době provádíme opravy klubovny. Jednou jdeme 

na bazén, potom natíráme dveře a podobně. Schůzky se pokusíme rozjet od nového roku. 

Samozřejmě, kdo bude mít zájem nám pomoc s prací a bude zrovna co, budeme jenom rádi.  

Výpravy – Většinou probíhají v klidu. Minulý rok jezdili moje sestry na akci snad jednou za 

dva měsíce a když už jely, připadal jim batoh strašně těžký a mojí mamce taky. Letos 

nechyběli ani na jedné akci a na batoh si zvykly rychle. Ani jednou neremcali a nesou si batoh 

vždy samy. Je to prostě otázka zvyku a jak často se jezdí na akci. 

Fakír 



Proběhly tyto výpravy: 

 

Podzámčí 14.-16.9. 07. Zhruba 17 lidí si užívalo víkendu se skvělým počasím. Hry jedna za 

druhou, super jídlo, teplé noci..prostě paráda.  

 

Sraz oddílu ABC 28.-30.9. 07. Tento rok jsme postavili dvě smíšená 

družstva po 7 lidech, která bojovala o štít vítězů. Ani letos se nám to 

však nepodařilo. Měli jsme nachystané dvě soutěže. První se 

nazývala pavučina, kde se lezlo po upravených lanech k nebi a druhá 

byl tradiční volejbal. Obě 

dvě soutěže měly úspěch. 

Počasí nám přálo, čaj byl 

vždy v kotlíku uvařený, tak 

nám nic nechybělo. Kdyby 

začalo pršet, tak jsme si přichystali pojistku- Vytáhli 

a postavili jsme náš starý vojenský hangár, ve 

kterém jsme spali celý sraz. Byla to jedinečná a 

poslední možnost se v něm prospat, jelikož jsme 

hangár už prodali. 

 

13.10 07 proběhla tradiční rodičovská.  Sraz byl na rondlu, 

ze kterého jsme se náhle vydali do Bělského lesa, kde nás 

čekali nízké lanové aktivity, které jsme si všichni zkusili. 

Odběhli jsme si malý turistický závod, zahráli boj o strom a 

vydali se na tzv. okruh. Zde jsme pojedli, zahráli hututu, 

kimovku a bojovku orchideje. Tady skončila první část 

programu a poté jsme se vydali pěšky do klubovny. Dali 

jsme si teplý čaj, prohlídli kroniky, promítli jsme si staré 

natočené filmy ale i nové, vyluštili zprávu v morseovce a 

dostali diplomy..Vše zní tak jednoduše ale program se 

vymýšlel před výpravou nonstop celou noc. Chcete vědět jak 

to dopadlo, když jste odešli? Roztáhli jsme táborové 

molitany, pustili film a během minuty jsme byli všichni tuzí. 

Ano kafe nestihlo vychladnout…Děkuji všem, kteří přišli, byli jste super.. 

 

Poslední výpravou byla chata Čeladná 26.-28.10. 07.  

Trošku jsme to neodhadli s jídlem, kterého jsme vařili 

dostatek, ale většina se vyhazovala. Doufám, že to 

nebylo tím, že by nebylo dobré, ale protože nebyl 

hlad. Jinak už nevaříííím. Kamna nám krásně vytopila 

celou chatu, takže nám chladné podzimní počasí 

nevadilo. Hry jsme se pokoušeli hrát jednu za druhou, 

ať se nenudíme : Bojovky, noční hry, hry v chatě..Ani 

výšlap nechyběl, který byl na Ostravici. Byl to 

kousíček, ale i přesto si někteří stěžovali     

Fakír 

 

 

 

 



Družiny a jejich vedoucí: 
 

 Tygři   Vlci  Delfíni      Medvíďata  

Pepíno 
Šaman:  Raduška Ségra  Jupík      Deny 

Stopař:  Adoš  Maskáč Verča      Zuzka 

   Eliška  Majda  Lulu      Ríša 

   Barča  Kača  Šmudla     Ondra 

   Klára  Aďa  Brumla     Míša 

   Terka  Přemek Eva      Anežka 

   Karolína Sunny  Lenka      Kačka 

   Břeťa  Michal  Petr      Tomáš 

   Láďa  Vítek  Aneta      Myška 

   Mikeš  David  Alena                   Dany 

     Pepr  Lucie       * nemají kmeta 

       šamana, stopaře 

 

 

Výpravy Listopad /prosinec 2007 a leden 2008 

 

10. 11. 2007 Tělocvična Hrabová 

23.-25. 11. 2007 Chata Ostravice 

8. 12. 2007 Výšlap do Beskyd 

21.-23. 12. 2007 Chata Kaménka – vánoce a slib oddílu (doufáme že do té doby  

 budou nové kroje) 

5. 1. 2008 Zimní sraz na Ostravici 

11.-13. 1. 2008 ???????? 

26. 1. 2008 Uzlařská regata Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezapomeňte na naše oddílové stránky:  www.pruzkumnik.com 
 

Dále bych chtěl připomenout, kdo má jakkoli poškozený oddílový materiál, je třeba to 

nahlásit. Vše jde opravit, tak nečekejte. Jestliže někomu něco chybí: batoh, spacák, ešus, obal 

na karimatku….nebojte se přijít a požádat. 

http://www.pruzkumnik.com/

