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Bumerang
OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava
Ahoj Průzkumníci, milý rodiče!
Tak nám už skončil rok 2005... Za tento rok jsme byli na 13 jednodenních akcí, 13 dvoudenní akcí a v létě na
letním táboře na našem tábořišti v Čermné ve Slezsku. No a těch oddílových schůzek - to ani nepočítáme! A jaký byl
tento rok v oddíle pro Vás? Doufáme, že jste si ho pořádně užili, zahráli si spousty nových i starších her, naučili se
alespoň trošku samostatnosti a práci v kolektivu.
Pár věcí, na které nesmíme zapomenout s příchodem Nového roku: Podívejte se doma na čísla batohů a ten kdo
má označení PP (porubský) tak ho doneste do klubovny-bude Vám vyměněn za jižanský!
Od února budeme vybírat příspěvky na druhé pololetí, které činní 200,-Kč (ten kdo je uhradí do 28.2.2005 získa
100 bodů). Prosím ty z Vás, kteří ještě neuhradili příspěvky za I. pololetí, (Karton, Bandaska, Aďa, Kobzy, Jojík, Bořík,
Žužu, a STARŠÍ) aby tak učinili co nejdříve!!!
Dále bychom Vám chtěli připomenout, ať nezapomínáte na plnění nováčkovských zkoušek a zbylých čtverců a odborek. Jistě všichni moc dobře víte, že nováčkovská stezka by měla být splněna do čtyřech měsíců od vstupu do oddílu
a zbylé tři čtverce do 2 let. - nezapomínejte na to! (všechny body těchto stezek probíráme na schůzkách a akcích)
Chtěli bychom pozvat rodiče na náš tradiční Country bál ve Staré bělé, (u kostela) který se bude konat 4. 3. 2005.
Cena vstupného je 80,-Kč. Lístky si můžete rezervovat po dětech na schůzkách, nebo u Martina a Ještěrky.
vedení TOM Průzkumník

Již proběhlo...

a rychlé špunty lítaly...
BODOVÁNÍ LISTOPAD - PROSINEC 2005
(Kamzíci, Delfíni)

1. Jupík - 356b.
2. Lulu - 346b.
3. Škvarek - 319b.
4. Adoš - 283b.
5. Segra - 261b.
6. Kobzy - 225b.
7. Bandaska - 213b.
8. Jojík - 203b.
9. Aďa - 186b.
10. Škuby - 181b.

11. Dany - 169b.
12. Mikeš - 160b.
13. Danek - 145b.
14. Žužu - 138b.
15. Deny - 131b.
15. Afro - 131b.
17 Daniel N. - 128b.
18 Sunny - 120b.
19. Karton - *53b

orientační závod...
PLÁN AKCÍ
7. 1. 2006 - Zimní sraz oddílů Ostravice
28. 1. 2006 - Uzlařská regata
10.-12. 2. 2005 - 3 denní akce (?)E
25. 2. 2005 - Jednodenní akce (tělocvična)
4. 3. 2005 - Průzkumácký countrybál
Plán akcí i s pokyny na nejbližší akci jsou
dostupny na www.pruzkumnik.com.
Termíny akcí se mohou změnit, dáme Vám
předem vědět!

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

