Bumerang

občasník turistického oddílu mládeže TOM Průzkumník 4316

Ahoj kamarádi, rodiče….
Už za pár dní nám vypukne nový rok a to je pořádný důvod k oslavám. Chtěl bych
shrnout, co se nám za rok 2007 podařilo udělat. Celkem proběhlo 35 výprav. Navštívili jsme
dvě moře: Sicílii(vedení) a Chorvatsko(všichni). Uskutečnili jsme výpravu do Čech(Janov) a
každoroční dvoutýdenní tábor v Čermné ve Slezsku. Pro náš oddíl jsme získali několik
zlatých, stříbrných a bronzových medailí v turistických závodech. Z našeho country bálu jsme
pořídili nové oddílové bundy. Naše rekonstrukce v klubovně už jdou konečně trošku znát. No
a nejaktuálnější
jsou teď asi kroje.
Rádi bychom, aby
každý dostal nový
kroj do Kaménky,
to je za dva dny. Aby
tomu bylo tak,
museli jsme
zaměstnat spoustu
lidí. Ušití samotných
krojů se ujala paní
šička, která sídlí hned
vedle naší
klubovny. I když jsou
teďka velké
zakázky před
vánocemi, přesto
se snaží, aby byly
kroje včas.
Spoustu shánění
materiálů bylo
velmi náročné. Moje
maminka se ujala
šití šátků a véček.
Bohužel se nám
nepodařilo včas
objednat označení a tudíž bude po novém roce. Košile budou s velmi kvalitního materiálu
příjemným na dotyk a s krátkýma rukávama. Bude to od nás takový dárek pod stromeček,
který se ale po odchodu z oddílu bude vracet. Sukně a kraťasy budou uskutečněny v létě.
Mohli bychom si říct něco o chatě Kaménce, která se koná tento víkend(21.-23.12).
Jedná se o plně vybavenou chatu s elektřinou, topením, záchodem a sprchami(můžete se
podívat na podrobnější fotky na www.a-tom.cz v sekci chalupy a Kaménka). Jede nás kolem
35 osob, což je docela slušné. Pokud se rozhodujete, zda dítě pustit, určitě neváhejte. Čeká
nás akční noční bojová hra, promítání pohádek na projektoru, pečení cukroví, slavnostní slib,
kde se budou jmenovat vedoucí do funkce a hlavně skvělá atmosféra se super lidmi. Všechno
jídlo bude dotované z oddílových peněz.

Bodování jednotlivců září – říjen (starší)
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Bodování družin:
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1. místo: Tygři (Pepíno)
2. místo: Kamzíci (Bóřa)
3. místo Delfíni (Škvára)

Jaké akce proběhly?
977. Tělocvična Hrabová 10.11
978. Ostravice 23.-25.11
Ani tady jsme se nedočkali sněhu a naštěstí
nebylo ani příliš bahna. Super noční hra
s výstražnými vestami, boj o vlajky, nebo hry
v chatě jako byla čichaná, kočička aj. nám
krátili chvíle zde strávené. Podepisovali se
fantomy, vyprávěli vtipy, příběhy, blblo se a
tak se nám i stalo, že jsme noční klid trošku
protáhli do pozdních hodin. Kamna nám hezky
vytopili celou chatu, tak není divu, že jsme se
nemohli dostat z postelí.

Co nás čeká a nejspíš nemine:
980. Chata Kaménka 21.-23.12
981. Zimní sraz Ostravice 5.1 2008
982. 18.-20.1. Sněm A-TOM – Zde jede skoro celé
vedení na sněm v Čechách, proto nebude žádná výprava
983. Uzlařská regata 26.1. 2008
984. 1.-3.2 08 – Pokouším se zařídit na víkend tělocvičnu
se školou ve Frýdku Místku. Uvidíme zda vyjde.
985. 15.-17.2 08 Chata Beskydy
986. 1.3 08 Jednodenka
987. 8.3 Country bál

979. Výšlap do Beskyd 8.12
Country Bál 2008
Již desátý ročník našeho country bálu ve Staré Bělé se blíží a jako vždy nabírá prudké obrátky
v prodeji lístků. Je konec roku a jsou téměř vyprodané. Pokud by jste měli o lístky na náš bál
zájem, informujte mě prosím v nejbližší době. Ti co se mnou již mluvili, zkuste mi prosím
připomenou, kolik lístků jste si objednali. Opravdu nečekejte a řekněte si o lístky včas.
Vstupné je za 99,-Kč a ke každému vstupnému si bude možnost zakoupit v průběhu celého
večera jídlo (bramborový salát a řízek) za 60,- Kč. Celý večer nás bude jako každý rok
provázet kapela Kulhavá Kobyla.
Moravská Kras 2008
2.-5.5. Se vydáme do Moravského Krasu. Poslední dva roky jsme jezdili do Čech, tak si
tentokrát vyjedeme na Moravu do Moravského Krasu. Cenově to vyjde levněji než Janov a
Dědov. Celková částka za ubytování, jídlo, cestu a vstupné by neměla přesáhnout 600 Kč.
Měli bychom jet buď autobusem s naším řidičem Pavlem nebo vlakem. Jako obvykle budou
předběžné přihlášky, které vám dáme po novém roce.
Než zanechám pár řádků pro Medvíďata, chtěl bych všem popřát příjemné prožití
vánočních svátků, bohatého Ježíška a krásný nový rok, který doufám přežijeme všichni
ve zdraví. Děkujeme všem za super spolupráci a hlavně děkujeme za každé dítě v oddíle,
protože jsou všichni do jednoho zlatí, i když to doma tak mnohdy nevypadá. Ahoj a Naschle
příští rok.
Za TOM Průzkumník 4316 Ostrava Basel Vladimír

Ahojky Medvíďata, milí rodiče!
Tak nám skončil další rok, a jak se říká, za chvíli budeme o rok starší! Jaký byl rok
2007 v oddíle už víte, neboť Láďa (Fakír) ho popsal dokonale.
Tak já jen shrnu pár faktů. Z naší malé družinky odešla jedna členka Míša Mikulová,
ale za to mezi námi můžeme přivítat novou tvář – Natálie Berceliová. Přejeme jí, i
ostatním, ať se jím u nás líbí.
Chceme Vám všem popřát moc krásné a pohodové Vánoce, dětem bohatého Ježíška
a úspěšný Nový rok 2008.
Ještěrka, Česílko, Martin a Markétka

Bodování listopad-prosinec 2007
1.Zuzka – 193b.
2. Deny – 168b.
3. Kamínek – 145b.
4. Dany – 126b.
5. Myška – 123b

PF 2008

6. Anežka – 115b.
7. Ríša – 111b.
8. Tomáš – 88b.
9. Ondra – 77b.
10. Natálie – 30b.

