leden - únor 2005

Bumerang
OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Ahoj Průzkumníci, milý rodiče!
Chtěli bychom Vás přivítat v novém roce 2005 a popřát Vám mnoho zdraví, štěstí a plno elánu do další oddílové
činnosti. Jaký byl rok 2004? Pro nás velmi úspěšný, protože jsme nabrali nováčky, se kterýma je radost pracovat! Dále
jsme získali dotaci z města Ostravy a ta nám pomohla opravit a vylepšit naši klubovnu. (nová dlažba, záchod, umyvadlo a vymalování celé klubovny).
Již v minulém čísle Bumerangu jsme psali, že se budeme v klubovně přezouvat, ale jelikož se tam pracovalo, tak
byla všude špína a prach. Teď už to vypadá trochu k světu, tak si prosím noste sebou přezůvky!
Začátek roku také značí o tom, že budeme vybírat příspěvky, které činí 200,-Kč (únor-červen). Chtěli bychom
podotknout, že někteří z Vás nemají zaplaceno ani za (září-leden). Prosím o urychlené doplacení těchto příspěvků!!!
V sobotu 5. března pořádá náš oddíl countrybál. Chtěli bychom pozvat všechny rodiče na tuto velkolepou akci.
Vzhledem k tomu, že je o countrybál velký zájem, tak nám dejte co nejdříve vědět zda se zúčastníte! Místo konání
(Lidový dům Stará Bělá – u kostela). Vstupné 70,-Kč, začátek v 19:00.
vedení TOM Průzkumník

BODOVÁNÍ LISTOPAD - PROSINEC 2004

PLÁN AKCÍ

1. Adoš - 323b.
2. Lucka Ch. - 283b.
3. Marťa - 195b.
4. Bára - 228b.
5. Kája - 225b.
6. Lucka H. - 222b.
7. Patrik - 198b.
8. Katka - 194b.

8. 1. 2005 - Zimní sraz oddílů Ostravice
29. 1. 2005 - Uzlařská regata
11.-13. 2. 2005 - Čeladná
26. 2. 2005 - Jednodenní akce
5. 3. 2005 - Průzkumácký countrybál

9. Eva - 167b.
10. Nikola F. - 120b.
11. Jakub - 113b.
12. David B. - 68b.
13. Didi - *64b.
14. Ondra - *36b.
15 David M. - *27b.
15 Nikola R. - *27b.

Plán akcí i s pokyny na nejbližší akci jsou
dostupny na www.pruzkumnik.com.

Kontakt: Václava Košaře 103/20, 700 30 OV-Dubina, tel.: Ještěrka 604 489 277, e-mail: info@pruzkumnik.com, www.pruzkumnik.com

