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OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

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

Ahoj lidičky,
Když jsem se koukal na akce v měsících Listopad a Prosinec, překvapivě jsem zjistil, že jsme měli 
v tomto období 6 (slovy šest) akcí mimo schůzky. To je prakticky nepřetržitá víkendová činnost.
Akce byly různorodé, ať už mafiánská bitva spojená s klubovním kinem a i přes nepřízeň počasí jsme vše 
zvládli. Dále díky Pulcovi jsme strávili příjemný dračí víkend na dohled Polska v Třinci v útulné klubovničce 
zdejšího oddílu Maracaiba a naučili jsme se vyrábět létající papírové monstra, která kupodivu létala.
A další akce chatová Jasení, kdy jsme prakticky na srazu zcela zaplnili odjezdovou halu nádraží Vítkovice, 
což se stalo naposledy snad tehdy, když se otevíralo. To už za dveřmi stál Mikuláš a Medvíďata jej přivítaly 
osobně ve svých příbytcích. Zato starší si to rozdávali na mikulášském turnaji ve stolním hokeji. I přes 
počáteční ostych se nakonec turnaj rozjel do nevídaných bitev, kdy z plastových hokejistů se pot jen řinul. Jo 
jo klubovna a hry to jde. Aby toho nebylo málo, dali jme si sraz na Kaménce s FALEŠNÝMI VÁNOCI. Družiny 
a Medvíďata se programu zhostily parádně, a tak program pod stromkem jen odsejpal (trocha pražštiny 
neuškodí). Těsně před koncem roku jsme  se pak spolu s rodiči prošli Beskydami a na zdravotní procházce 
jsme si poklábosili. Bylo nás tolik, že ani kapacity místních občerstvení nestačily.
Chtěl bych poděkovat všem vedoucím, kteří se podíleli na tomto nabitém programu. Vím, že s tím je moc 
práce a starostí, ale ta radost při hrách za to stojí…
Takže si dovoluji jménem vedení Vám všem včetně rodičů a sourozenců popřát do nového roku hodně 
radostí z her a plno zážitků (kdekoliv) a splněné sny…   –ap-

PRŮZKUMÁCKÝ COUNTRY BÁL:
Jako každý rok pořádá náš oddíl Country bál ve Staré Bělé. Ten letošní se uskuteční v sobotu 7.3.2015
Pokud máte zájem, tak prosím napište nejlépe na e-mailové adresy - informace na něm jsou trvalé: 
ika.syk@seznam.cz, v.profa@seznam.cz, aparat@tiscali.cz  
Sdělte své jméno a počet lístků. Samozřejmě můžete volat na telefony 604 377 292 (IKA), 604 377 293 
(PRÓFA), 723 990 077(AP)   –ap-

NEZAPOMEŇTE: Odevzdávat přihlášky a platby na lyžařský tábor a to do 31. 1. 2015. Také začínáme 
vybírat příspěvky na II. pololetí v hodnotě 200 Kč.

Výšlap i s rodiči - 27. 12. 2014
Jak jinak shodit povánoční špek, než v našich krásných horách, na kterých byla krásná bílá pokrývka sněhu. 
Výprava byla i s rodiči. Těm se alespoň konečně ulevilo po vánočním shonu. Vždyť procházka po horách 
prospěje každému. Na srazu se nás sešlo hodně, ale v cílové stanici Čeladná nás přibylo ještě více. Kolik 
nás teda bylo? Myslím, že okolo 45, ale zda bylo více rodičů nebo dětí, to netuším. Počasí nám přálo, sněhu 
také bylo dost. Z Čeladné se šlo na Malý Smrček, kde byla pauza v restauraci. Někteří měli svou vlastní 
zásobu jídla, takže odmítli pohostinství.  Pokračovalo se na Ostravici. Cestou se koulovalo, klábosilo o tom, 
co kdo dostal na Ježíška, nebo jaké předsevzetí má kdo na příští rok. Výšlap i s rodiči byl a vždycky bude!!! 
Děkujeme jak rodičům, tak dětem za účast a za úsměv na tváři.   –pa-

1. Petr G. 391 b.
2. Julča  384 b.
3.  Jony 352 b.
4.  Makša 344 b.
5.  Krtek 336 b.
6.  Matěj Kř. 331 b.
7.  Vítek 321 b.
8.  Anet 302 b.
9.  Čudlík 301 b.
10.  Kity 292 b.
11.  Matěj Št. 281 b.
12.  Michal D. 273 b.
13.  Frída 271 b.
14.  Brumla 267 b.
15.  Bruska 262 b.
16.  Honza 261 b.
17.  Martin 259 b.
18.  Žuzík 257 b.

19.  Čekro 255 b.
20.  Dominik 254 b.
21.  Růžovka 246 b.
22.  Vendy 225 b.
23.  Tom W. 170 b.
24.  Ema 159 b.
25.  Luky 128 b.
26.  Ríša 96 b.
 Eliška 96 b.*
27.  Tom M. 91 b.
28.  Naty 84 b.*
29.  Gabča 73 b.*
30.  Jirka 66 b.*
31.  Míša 56 b.*
32.  Štěpán 33 b.*

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

Bodování jednotlivců starší - 11,12/2014:

Akce leden - únor 2015:

10.1. 15 Zimní sraz Ostravice
17.1. 15 Uzlařská regata
7.2. 15 Jednodenka
18.-22.2. 15 Lyžák Řeka
7.3. 15 Průzkumácký Country bál

1. Tereza Hudečková (Kecka) 201 b.
2. Kája Dubjelová 197 b.
3. Katka Špačková (Mrkvička) 192 b.
4. Ríša Mojžíš 191 b.
5. Ondra Kratochvíl 187 b.
6. Natálie Kovaříková 182 b.
7. Dan Baloušek 175 b.
8. Lukáš Halfar  (Lukyno) 169 b.
9. Robin Buchal 155 b.
10. Barča Adámková (Řasa) 143 b.
11. Hanka Žatecká 130 b.
12. Emilie Baloušková (Emili) 122 b.
13. David Heverin 110 b.
14. Adam Klimek  109 b.
15. Matěj Kvasňák 85 b.
16. Marie Brautigamová 77 b.
17. Natálie Štěrbová (Naty) 71 b.

Bodování jednotlivců Medvíďata -11,12/2014:



Mafie - 8.-9. 11. 2014
Opět se nám rok s rokem sešel a byla tady naše oblíbená Mafie. 
Tradičně jsme se sešli v sobotu dopoledne před klubovnou, 
vysvětlili a připomněli si pravidla a po rozdělení do týmů se 
odebrali před učiliště. Tam jsme si každý gang zvlášť rozbalili 
ve stanovený čas obálku a vydali se k první předávce. Bohužel 
počasí nám letos nepřálo, pršelo v podstatě v kuse a hra se 
tak musela zkrátit. Přišli jsme tak o tu nejlepší část za tmy, ale 
i tak jsme si užili dost napínavé chvilky. Některým se podařilo 
vzít kufr znepřáteleného gangu a samozřejmě rozpoutat i 
nějakou tu bitku mezi gangy. Když jsme se promočení a docela 
promrzlí přesunuli do klubovny, dali jsme se sušit a najedli 
se už připravených párků. Naše kino bylo obsazeno našimi nejmenšími Medvíďaty, kteří se dodívávali na 
nekonečný příběh. Když jsme se všichni pořádně najedli, opět jsme se přesunuli buď ke K2 na deskové hry, 
nebo si v klidu poseděli u filmu a odpočívali po náročném dni. V neděli jsme si snědli naše dobré buchty 
a po vyhlášení se rozutekli domů.   -pu-

Drakiáda Třinec - 14.-16. 11. 2014
Na drakiádu jsme letos zamířili pod pece 
– do Třince, kde nám svou klubovnu půjčil 
oddíl Maracaibo. Předpověď slibovala 
v celku hezké počasí, ale i tak jsme se na 
nádraží sešli asi v 11 lidech.
V pátek jsme se tedy rychle ubytovali, 
najedli a šli se vyspat na další den – jo, 
málem bych zapomněl na ten stolní fotbal. 
Ráno jsme se probudili do tmy. Osobně jsem 
si teda říkal, jaké mám štěstí, že je pořád 
tma a můžu hezky spát dál, ale když mě 
Pája zatahal za nohu, že už je skoro 10, tak 
jsem si posteskl a došlo mi, že jsme dali ten 
suprčupr pingpongový stůl před to jediné 
okno co tam bylo (koho by to napadlo, že 
když se něco postaví před okno, tak tam 
nejde světlo, žeano). Přijel Apík, posnídali 

jsme a vzápětí za námi dorazil i Martin a začali jsme patlat draky. Myslím, že se všem povedl, nejen proto, 
že držel pohromadě. Oni totiž všichni i lítali! :D Po rychlém a výborném obědu jsme se vydali prozkoumat 
místní nedaleký les, kde jsme si, bohužel už za soumraku, zahráli pár her s míčem a při odchodu si prohlédli 
odpichem železa osvětlené mraky. Nad ohněm opečené párky nám všem pěkně zaplnily bříška, a jelikož 
ještě zbylo trochu času do večerky, tak jsme si zase zahráli pár her fotbálku a ping-pongu. Bohužel, čas se 
nedá stopnout a neděle tu byla rychleji, než jsme chtěli. Naštěstí nebylo moc věcí na uklízení, stihli jsme si 
tak ještě zahrát krátkou paměťovou hru a pak už nás čekala jenom cesta domů. Nádraží bylo od klubovny 
co by kamenem dohodil, takže jsme si ani neunavili nožky a abychom dohnali onen víkendový výdej cukru, 
tak jsme snědli vexty a 2 čokolády (samozřejmě vše bylo poctivě děleno, doufám, že nikdo nenamítá ;D).   
-pu-

Jasení - 28.-30. 11. 2014
Chata Jasení je jedná z perfektně vybavených 
chat, kde je teploučko a prostor ke hrám. 
Páteční večer měl rychlý spád: večeře, 
ubytování, zpěv na kytaru a posléze večerka. 
Sobotní den začal Pulcovou rozcvičkou, na 
kterou se všichni moc těšili. Dopoledne jsme 
zamířili na odlehlé lesní hřiště (palouček na 
okraji lesa), kde se hrála mega bojovka. 
Všichni se i přes velkou zimu pěkně zahřáli. 
Po obědě nás navštívil Profa s Ikou a dovezli 

nám překvapení v podobě ledové tříště, kterou nám na chatě vyrobili. V dalším programu jsme vyráběli 
lampióny. Stačila nám kulatá krabička z taveného sýra, kterou jsme polepili barevným papírem a mezi dvě 
víka jsme nalepili průsvitný papír, který tvořil obal lampiónu. Nakonec se lampióny vyzdobily a stačilo jej 
rozsvítit. Byla to nádhera. Celou chatu jsme zhasli a pomaloučku jsme vyšli do horního patra. Udělali jsme 
si takový „Průzkumácký“ lampionový průvod. Večer jsme ještě stihli zahrát hry v kruhu a po večerním zpěvu 
hurá na kutě. V neděli rozcvičky neděláme a tak po snídani jsme mohli pomalu balit. Na oběd si pro nás 
vedení připravilo langoše se sýrem a kečupem. Příprava byla velice náročná a vyrobit přes 70 langošů byl 
nadlidský výkon. Takže moc díky všem, kteří se podíleli na přípravě. Myslím si, že se akce vyvedla a mohli 
jsme spolu strávit další víkend plný zážitků mezi kamarády mimo město :-)   -mar-

Mikulášský turnaj - 6. 12. 2014
Výjimečná událost potkala náš oddíl: byli jsme vybráni 
pro zorganizování legendárního turnaje, turnaje, 
který doposud ani jednou neproběhl. Proto je tak 
legendární. Šestého jsme se sešli, aby jsme vyzvali 
jeden druhého ve stolním hokeji. Celý den bylo slyšet 
řachtání pružinových táhel, ťukání puku - představte 
si to - gumy a jásot zaplněných tribun při zapadnutí 
kotouče za brankářova záda. Hrálo se na třech 
stadionech a atmosféra na každém z nich by se dala 
popsat jako nepopsatelná. Když už konečně došlo 
na závěrečné buly a uplynutí poslední herní vteřiny, 
nechali jsme organizátory počítat body a výsledky 
a vrhli se na doprovodný program: někdo si zahrál 

Monopoly, jiný to zkoušel s vědomostními soutěžemi, Az-kvízem a jiní chytali žáby. Nakonec jsme si poslechli 
výsledky, pogratulovali prvnímu, druhému, třetímu - i všem ostatním. Krapet jsme pouklízeli klubovnu a 
kolem třetí jsme se rozešli každý do své domovské arény na trénink. Díky všem, co jste nelitovali sobotního 
času a ukázali jste se na této netradiční akci.   -pa-

Kaménka - 19. – 21. 12. 2014
Víkend před Vánoci, jak už je zvykem, patří vánoční akci na Kaménce. Všichni z nás se těšili na dárečky, 
a tak jsme v pátek po škole odhodili aktovky a batohy s učením, dobalili poslední dárky pro kamarády 
a vyrazili na akci. V sobotu po rozcvičce a snídani si každá družina začala připravovat svůj bramborový 
salát na falešnou večerní štědrovečerní 
večeři. Musím říct, že draci velice 
překvapili svým salátem načervenalé 
barvy, které se celé vedení nejprve 
zaleklo. Byl vynikající, a tak si odnesli 
zasloužené 1. místo. Po přípravě salátu 
se venku hrály hry s Pulcem a uvnitř 
chaty se připravovala malá dílnička jako 
každý rok. V té letošní jsme vyráběli 
tučňáky, svícny z těstovin, třpytivé 
vločky a překrásné medvídky z ořechů.
Najednou tady byl večer a servírovaly 
se 4 varianty bramborového salátu. 
K tomu samozřejmě úžasný řízek. Po 
jídle a ochutnávání všelijakých cukroví 
jsme si rozdali a rozbalili dárečky, 
losovali tombolu a družiny nás bavily 
svými vánočními písněmi a vydařenými 
scénkami. Na závěr zapělo i vedení. 
Večer rychle utíkal, medvíďata šly na kuťe a starší zůstali v jídelně. Mělo se zpívat a hrát na kytaru, ale 
nějak jsme se všichni zakecali, takže kytara nepřišla ani na řadu. Poté se každý odebral do svého spacáku 
a doufal, že budíček nepřijde moc brzy. V neděli se už převážně jen uklízelo. Před cestou jsme vyhlásili 
výsledky a rozdali diplomy. Soutěž o nejkrásnější PF vyhrál LUKY HALFAR za obrovské PF z perníku. Potom 
už hurá domů na další Vánoce – tentokrát ty pravé.   -se-


