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Savana kamarádi,

tak Vánoce jakožto svátky klidu a radosti jsou za námi, věřím, že jste si je pěkně užili, potěšili jste se s 
vánočníma dárkama, do sytosti jste se namlsali vánočního cukroví, díky přízni počasí jste se nestihli ve 
chvílích volna nudit a příchod nového roku jste přivítali pěkně vesele s úsměvem na rtech. Do nového roku 
si přejme pevné zdraví, mnoho sil a úspěchů. Jestli nám vydrží tak pěkné počasí i nadále, tak následující 
výpravy budou tak jako loni krásné a plné sněhových radovánek. Přátelé oddílu, kteří se chcete zúčastnit 
countrybálu Průzkumníku a ještě nemate lístky, tak již nadále neotálejte a urychleně si je zajistěte u Iky. A 
jelikož se nám školní rok přehoupne do druhé půli, tak připomínám: noste členské příspěvky a stále platí 
pravidlo, že pro účast na letním táboře je nutné mít účast alespoň na polovině oddílových víkendových 
akcí.    -Te-

6.  11. 2010 - Mafie vs. Policie
Rok uplynul jako voda a my se opět vžíváme do role mafiánů.
Sraz byl v klubovně oddílu Průzkumník. Hodinu po poledni jsem se vítal s kamarády z oddílu K2 , 48 a 
samozřejmě i z Průzkumníku. Nevěřili byste tomu, ale zabralo mi půl hodiny všechny přivítat a prohodit pár 
vět. Pokračoval bych, však to znáte neboť všechny kamarády pohromadě nevidíte tak často, ale vedoucí 
nás svolávali na nástup. Vysvětlili nám podrobně pravidla hry, rozdělili do gangů a rozdali životy. Náš gang 
byl žluté barvy. Ostatní dva byly modří a červení. Dostali jsme kufřík na předávky a mapy herního území. 

k tomu teplo. Teťour vylezl na strom a shodil trochu jmelí a tak jsme domů nepřišli s prázdnou, ale přinesli 
jsme i trochu toho štěstí. A protože hydrometeorologický ústav vyhlásil inverzní stav, tak jsme se od vlaku 
poprvé svezli MHD zadarmo. Děkujeme. -Te-

27. 12. 2010 - Výšlap Velký Javorník
Tak nevím jak vy, ale já jsem se na tuhle akci těšil už 
pěkně dlouho. A podle účasti si myslím, že jsem nebyl 
sám. Počínaje Štědrým dnem, jsem se krom lidí začínal 
těšit i na to, že přeruším vánoční rituál návštěvního 
hodování a poznám jak dobře vaří nejlepší kuchař hlad. 
A tak se i stalo. Sešlo se nás dvacet osm. Od první chvíle 
probíhaly nejrůznější debaty a to minimálně na šesti 
frontách zároveň a tak kdo nechtěl povídat mohl jen 
naslouchat a smát se. Jsem rád, že přátel jsem se dočkal 
dříve než hladu, pro ten jsme museli až na vrchol Velkého 
Javorníku, ale myslím, že tam nečekal jen ten můj. S 
hladem i bez něj bylo nahoře nádherně. Jasná obloha, sluníčko, vítr se skoro nepohnul a do toho výhledy 
na vrcholky Beskyd a Moravskou bránu. Cestou nahoru jsme se skoro opírali rukama o svah a cestou dolů 
se skoro každý opřel zadkem. Ti menší se hlavně opírali. Ať tak, nebo tak, všichni jsme vystoupali 558 
výškových metrů, všichni jsme sestoupili 511 výškových metrů a dohromady jsme ušli 12 km. Děkuji všem, 
byl to opravdu krásný den. -Te-

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

27. - 29. 5. Jarní turnaje 
10. - 12. 6. Obelisk 
17.- 19. 6. Loukovaná 
24. - 26. 6. Stavěčka s rodiči
2.-16.7. Letní Tábor 2011
??. 8.  Puťák 
??.8. Bouračka pouze pro rodiče

Akce budou průběžně aktualizovány, sledujte další 
výtisky Bumerangu!

Předběžný plán akcí pro rok 2011:

8. 1. Zimní sraz
21. - 23. 1. Dvoudenka 
29. 1. Regata 
11. -13. 2. Dvoudenka
26. 2. Jednodenka
5. 3. Country bál pro rodiče
*6. - 12. 3. Lyžák 
25. - 27. 3. Dvoudenka 
8. - 10. 4. Dvoudenka 
*21. - 25. 4.  Radcák nad 13 let
29.4 - 1.5 Dvoudenka
13. - 15. 5. Stíny Mnoho krásných chvil s oddílem přeje 

Vedení oddílu Průzkumník



To byl náš poklad, neboť co by to bylo za mafiány 
bez kufříku. Jak už to tak bývá každá hra má někdy 
malý nebo velký háček. Tím naším byly vedoucí, no 
vlastně policajti. Snažili se nám překazit předávky 
na určených adresách pomocí odcizení životů, 
které jsme všichni měli na levé paži. Ale byla jich 
jen hrstka, tak jsme se jim postavili čelem a vždy 
jsme je zahnali, sice to stálo i naše životy, ale řeknu 
vám v týmové práci je velká síla. Všechny předávky 
a nástrahy policistů jsme zvládli vždy v čas. Poslední 
předání bylo v osmnáct hodin. Poté jsme se všichni 
sešli u místní knihovny a jako hlouček sedmdesáti lidí 
se přesunuli do klubovny. Trochu jsme se opláchli, rychle jsme si vzali večeři a u stolu každý vyprávěl své 
zážitky. Také jsem vyprávěl a naslouchal, ale hlavně se neustále smál tak moc, až mě bolela pusa. Vedoucí 
mezitím seděli vedle v klubovně a sčítali výsledky. Po večeři se udělal nástup kde se upřesnil další program. 
V klubovně u Průzkumníku bylo promítání pohádky – Jak vycvičit draka. V klubovně K2 se hrály spousty her 
a na schodech se hrálo na kytary a zpívalo. Řeknu vám velký výběr, ale kam mám jít? Po dlouhém rozmýšlení 
vyhrála únava a tak relax v  kině. Když vše skončilo byl čas tak akorát na mytí zubů a ulehnutí do spacáku. 
Ani si nepamatuji jak rychle jsem usnul. Únava je únava. Ráno byl budíček už v osm hodin. Po snídani se 
začalo balit …. ale kde mám všechny věci, ach ten brajgl? Po dlouhém pátrání mám nakonec pobaleno i 
já. Ještě jeden velký nástup a vyhlášení výsledků. Byl jsem napjatý jako struna od kytary – to Tetka nás 
napínal. Jako první jsme dostali pamětní lístky. Pak už to konečně přišlo. Na třetím místě se umístil červený 
gang. Druhé místo patřilo modrým a v tom jsme už nenechali Tetku vyslovit naši barvu gangu, neboť jsme 
všichni pištěli, řvali a pískali radostí. Tak letos se nám to povedlo a já byl moc rád, že jsem mohl být s tak 
dobrými mafiány. Gratulace, rozdání diplomů. Pak už jen pár minut na rozloučení a rychle na zastávku. Vždy 
mě bude lákat tahle bojovka, tak vám slibuji že za rok pronesu kolem policajtů klidně slona.             -Ma-

19. - 21. 11. 2010 - Polana 
Po týdnu školních povinností přišel konečně 
pátek a my se mohli vydat do Vsetínských 
vrchů na Polanu. Na srazu jsme se sešli v 
hojném počtu, a tak dlouhá cesta vlakem 
nebyla skoupá na smích. Dobrou náladu, lehce 
nabouranou myšlenkou na několikakilometrový 
pěší přesun k chatě, mnohým zvedl Tetka, 
který nám naložil batohy do auta a přiblížil je 
našemu cíli. Pochod tmou nám nejprve zpestřil 
nepříjemný déšť a posléze menší chyba v 
navigaci. Závěrečné stoupání – teď už s batohy 
na zádech – dalo všem řádně zabrat. Všichni ho 
ale nakonec zvládli a dorazili do vytopené chaty, 
kde na nás čekal teplý čaj. Zbytek večera se 

nesl ve znamení zabydlování se, sušení věcí a povídání o všem možném. V sobotu ráno se nikomu nechtělo 
moc vstávat, a tak jsme byli vyhnáni ven ve sporém odění, kde nás Hanz potrápil důkladnou rozcvičkou. Po 
snídani jsme se rozdělili na dvě části. Zájemci o zisk družinové funkce zůstali na chatě a snažili se ukázat, 
co všechno se jim podařilo naučit. Ostatní vyrazili s Pavlem, Agentem a Hanzem na procházku po okolí a 
cestou si zahráli ruskou schovávanou a několik dalších her. Po návratu jsme společně poobědvali a byla nám 
dopřána chvilka na trávení a odpočinek. Odpoledne jsme si pod taktovkou Ádi zahráli upravenou verzi boje 
o míč a když zašlo slunce, nachystala si pro nás Ségra „noční“ hru. Během večerního programu vedeného 
Mihou a Ještěrkou jsme se přenesli do říše pohádek. Těžko říct, ale třeba se o nich potom i někomu zdálo. 
Nedělní ráno nás přivítalo sluncem, a tak jsme hned po snídani vyběhli na louku a zahráli si všeobecnou 
vybíjenou, souboj obrů, trpaslíků a čarodějnic a další hry. Odpoledne pak už bylo ve znamení rychlého 
oběda, balení a uklízení. Když bylo vše hotovo, nadešel čas vydat se na cestu domů. Nejprve jsme odnesli 
batohy Tetkovi do auta a vyškrábali se zpět k chatě. Poté jsme již nalehko vyrazili na zastávku. Pochod 
jsme si okořenili o výstup na nejvyšší kopec Vsetínských vrchů jménem Vysoká. Na Třeštíku jsme se trochu 
občerstvili a nastoupili do autobusu, který nás dovezl až do Ostravy na Polikliniku, odkud jsme se rozprchli 
do svých domovů. -Ha-

4 . 12. 2010 - Mikulášská
Po roce nás zase čekala jedna z tradičních akcí – Mikulášská. 
No účast sice trochu pokulhávala ale to ani tak nevadilo 
– horší to bylo s teplotou, ale i -10 je docela příjemných když 
se něco dělá. Tramvaj číslo 5 vyklopila v Krásném Poli 14 
postaviček co si koledovaly o pořádné nachlazení. Nahodily se 
návleky a vyrazili jsme do lesa. O čem akce byla? V podstatě 
bylo všem jasné že přes rok se toho nazlobili až hrůza – takže 
aby neměl Mikuláš ani potuchy o tom koho odměňuje, bylo 
třeba své skutky z pekla prostě sebrat. Podařilo se nám i přes 
třeskutou zimu probojovat se až do pekla a tam i přes odpor 
čertů (podfukářů podfukujících) najít kotel plný až po okraj 
našeho zlobení – to jsme přirozeně šlohli. Radovali jsme se 
ještě v tramvajce – protože na to bylo dost času – že Pájo? 
Chvilku jsme pobyli v klubovně, pojedli něco výborných 

čertíků a zjistili jsme kdo vyhrál nejvíce kamenů do táborovky (doposud celkově vlci 13, draci 11, bobři 10). 
No a pak už nás čekala jen krátká cesta na kruháč v Hrabůvce a pak do tepla domova. -Pa-

17. - 19. 12. 2010 - Vánoční 
Tak a je to tady. Dlouho očekávaná akce Vánoční a jak už bývá tradicí na Kaménce. Už na rondlu jsme 
se sešli v hojném počtu. Zbytek nás doplnil na nádraží a konečný stav na jízdence je dvacet osm. První 
nečekané zklamání přišlo na nástupiši když vlak měl 15 minut zpoždění. To byl ten pravý čas na vyzvídání 
kdo má jaké darečky. Ani jsme se nenadáli a vlak byl tady. Jeden rychlý přestup v Suchdole a po půl hodince 
jsme na místě. Zastávka Klokočov nesvítí tudíž po odjetí vlaku nastala úplná tma.“Vytáhnout čelovky“ 
zaznělo někde ve předu a mohlo se vyjít pěšky směr chata. Po hodince cesty jsme narazili na Tetku který 
nás čekal na louce celý promrzlý. Při příchodu do chaty se rozdělilo spaní. Vybalili jsme se, povečeřeli a hurá 
na kutě. Ráno zazněl signál budíčku … jak já ho nerad slyším. Rozcvička  proběhla poněkud v klidu v chatě. 
Nástup na osobní hygienu a snídaně. Po snídani se připravoval bramborový salát a jiné vánoční doplňky. 
Po obědě nastal odpolední klid ve kterém se 
připravoval program na večer – písničky, scénky. 
Odpoledne se hrály hry venku i v chatě. V 
podvečer se nachýlil ten správný čas na osobní 
úpravu. Rychle na sebe oddílový kroj a už jen 
vyčkávat. Vedoucí nás usadili ke stolům podle 
družin. Tetka pronesl krátký přípitek a mohlo 
se začít večeřet. Po slavnostní večeři se mladí 
jestřábi přeměnili v myčku a my jsme se mohli 
věnovat vánočním tradicím, lili jsme olovo, 
pouštěli skořápky po vodě, rozkrajovali jablko a 
sfoukávali svíčku. Když nám tradice prozradily, 
jaký bude následující rok, zazvonil zvonec a 
mohlo se jít na rozdávání dárečků. Rozdávání jsme proložili scénkami a družinovými písničkami. Všichni 
jsme byly z celého dne tak unaveni, že nám ani nevadilo, když ještě před večerkou nebylo osobní volno. 
V neděli byl budíček posunutý o hodinu. Po snídani jsme si zahráli hry v chatě které si připravili Ségra s 
Čadíkem. Po obědě už je čas jen na dobalení věcí a úklid chaty. Za chvilku se vše zvládlo a mohlo se vyjít 
směr Klokočov. Můžu říct, že za světla se jde lépe a rychleji. Na nádraží se zahrály uličky na zahřátí. Cesta 
vlakem uplynula tak rychle, že jen jsem mrknul už vidím nápis Ostrava – Svinov. Vím, že to je konec akce a 
nechce se mi ani vystoupit. Ale vždyť ty pravé Vánoce teprve nastanou. -Ma-

23.12. 2010 - Jmelí 
Letos jsme se vydali přes Hrabovou k Ostravici a proti proudu do 
Paskova. Účast nebyla veliká, to víte mohl jen ten, kdo si dopředu 
uklidil a mel již zabalené dárky a tak nás bylo celých jedenáct. 
To ale vůbec nevadilo, rozdělili jsme se na půl a cestu jsme si 
zpříjemnili soutěžemi. A tak jsme ukulali obrkoule na které jsme se 
posléze stavěli, zahráli jsme si huntovačku, králi králi dej vojáčka a 
eskymáckou schovku. Počasí bylo nádherné, krásně slunečno a ještě 
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Družiny:
  1. Vlci (684 b.) ; 2. Draci (470 b.) ; 3. Bobři (362 b.)

Bodování jednotlivců
listopad - prosinec 2010

1 Čekro 650b.
2 Brumla 585b.
3 Šmudla 528b.
4 Pulec 477b.
5 Brusinka 450b.
6 Kari 412b.
7 Žuzík 390b.
8 Martin D. 377b.
9 Frída 376b.
10 Meki 337b.
11 Krtek 321b.
12 Citrónka 310b.
13 Pepr 292b.
14 Čičin 285b.
15 Terka K. 283b.
16 Dortík 282b.
17 David 219b.
18 Kalcit 218b.
19 Vojta 177b.
20 Žihi 159b.
21 Kerol 150b.
22 Marek 140b.
23 Vendy 134b.
24 Tom 127b.
25 Lukáš 126b.
26 Kamínek 116b.
27 Matěj 108b.
28 Míša 101b.
29 Miki 100b.

30 Dominik 77b.
31 Tomáš 75b.
32 Nikča 70b.
33 Čiči 67b.
34 Torpédo 60b.
35 Niki 56b.
36 Vera 53b.
37 Bára B. 40b.
38 Michal 26b.
39 Sasanka 12b.
40 Eva 10b.
40 Martin 10b.

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