květen - červen 2005

Bumerang
OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

Ahoj Průzkumníci, milý rodiče!
Tak už se nám blíží konec školního roku 2004/2005. Všichni se už určitě těšíte na prázdniny. Nebo ne...?
Máme před sebou poslední dva měsíce oddílové činnosti. A určitě se nudit nebudete!
Připomínáme Vám, že tábor by měl být uhrazen do konce měsíce května a cena je 2.700,-Kč. Termín tábora
je 2.-16. 7. 2005 a místo Čermná ve Slezsku, okres Vítkov. Chtěli bychom, pozvat rodiče kamzíků a delfínů
na informační schůzku ohledně tábora, která proběhne ve středu 25. 5. 2005 v 17:30 v naší klubovně na
Stadické ulici.
Jistě jste si všimli, že na pokynech bývá v čem na výpravu pojedeme (kroj a nebo oddílové triko). Všichni naši
starší členové (Vlci) by trička měli mít. Kamzíkům a Delfínům jsme nechali vyhotovit nové a to ve velikosti
S a M. Tričko se nefasuje. Cena trička s oddílovým znakem je 100,-Kč a to Vám zůstává. Na většinu akcí je
budeme brát místo krojů!!!
S jarem budeme teď více jezdit na 2-3 dny do přírody pod stan. Zkontrolujte si veškerou výstroj a výzbroj
(sekery, kotlíky, lopatky, pilky, batohy, karimatky atd). Pokuď zjistíte, že je něco zničené, tak to doneste na
schůzku. Chtěli bychom Vám doporučit obstarat si ledvinový pás – hlavně děvčatům. Noci jsou ještě celkem
chladné a záně ledvin není nic příjemného! Jelikož pro mnohé z Vás to bude první výprava pod stan, tak to
nepodceňte!!!
vedení TOM Průzkumník
Tak už máme jednu svatbu za sebou a hurá do druhé...

Lagori Cup

BODOVÁNÍ LEDEN - ÚNOR 2005

PLÁN AKCÍ

1. Jojík - 385b.
2. Segra - 355b.
3. Kobzy - 353b.
4. Adoš - 339b.
5. Jupík - 281b.
6. Lulu - 276b.
7. Patrik - 265b.
8. Nikola F. - 211b.

6.-8. 5. 2005 - Praha
13.-15. 5. 2005 - Stíny temnot - pro starší
27.-29. 5. 2005 - překvapení vedení
11. 6. 2005 - Svatba Martin+Ještěrka
17.-19. 6. 2005 - Bitovský mlýn
24.-26. 6. 2005 - předvoj (stavba LT)
2.-16. 7. 2005 - LT Čermná ve Slezsku

(Delfíni a Kamzíci)

9. Žužu - 208b.
10. Škuby - 186b.
11. Afro - 171b.
12. Karton - 164b.
13. Nikola R. - *94b.
14. Verča - *46b.

Plán akcí a pokyny naleznete také 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

