
B u m e r a n g
březen - duben 2005

OBČASNÍK - Turistického oddílu mládeže Průzkumník Ostrava

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

BODOVÁNÍ LEDEN - ÚNOR 2005
(Delfíni a Kamzíci)

1. Kača - 461b. 9. Bára - 208b.
2. Lucka Ch. - 460b. 10. Verča - 192b.
3. Adoš - 409b. 11. Eva - 177b.
4. Kája - 401b. 12. David B. - 118b.
5. Patrik - 377b. 13. Lucka H. - 130b.
6. Marťa - 352b. 14. Nikola F. - 63b.
7. Nikola R. - 315b. 15 Ondra - *44b.
8. Kuba - 283b. 15 Didi - *34b.

Ahoj Průzkumníci, milý rodiče!

 Máme za sebou první dva měsíce nového roku. Za toto období jsme stihli celkem 4 akce a to zimní sraz na Ostravici, 
uzlařskou regatu, Čeladnou a tělocvičnu. Účast na těchto akcích se pohybuje okolo 20 členů a to je velmi slušné.
 V sobotu 5. 3. 2005 proběhne náš avízovaný Country Bál. Připomínám zahájení: Od 19:00 hodin v sále kulturního 
domu ve Staré Bělé.
 Náš oddíl oslovila ostravská společnost OZO Ostrava s prosbou o vylepení letáku na vchody (akce na sběr nápojových 
kartonů – krabice od džusů a mlék) a náš oddíl se zapojil do tohoto projektu. Ve dnech 20 a 22.2.2005 jsme roznesli cca 
300 letáku v oblasti Ostrava-Zábřeh a Ostrava-Hrabůvka. Chtěl bych poděkovat všem starším, kteří se zúčastnili roznosu 
v tak hojném počtu. Odměnou za pomoc ekologii v Ostravě dostane náš oddíl dar 3.000,-Kč. Všichni co se podíleli na 
roznosu, se domluví, co za tyto peníze koupí pro oddíl!!!
 Také jsem domluvil s paní, která má na starost ekologickou výchovu a propagaci, že dne 23. března (místo schůzky 
Delfínů a Kamzíků) se půjdeme podívat  na exkurzi do OZA v Kunčicích. Sraz bude normálně v 16:00 hod. u klubovny. 
Pěšky to je zhruba 20 min.
 S tímto Bumerangem dostávají děti také přihlášky na letní tábor v Čermné ve Slezsku, který se bude konat první 
dva týdny v červenci. Přihlášky s vyjádřením lékaře odevzdejte nejpozději do 31. 3. 2005. Tábor by měl být zaplacen 
nejpozději do 31. 5. 2005. Platbu můžete provést hotově, složenkou nebo bankovním převodem. Veškeré informace 
(č.ú, kód banky, variabilní symbol) naleznete na přiložené složence.
 Koncem února jsme rozjeli novou tvář našich webových stránek www.pruzkumnik.com. Říkali jsme si, že stránky 
jsou věnované více dětem a proto jsme zvolili obrázky a postavičky kreslené-legrační místo klasických tábornických 
ilustračních fotek. Zebra ZUZA, pštrosík EDA a 3nek PEPA Vás zaručení provedou všemi stránkami. Obrázky nám nakreslila 
Míša, stránky vytvořil Martin a o obsah se staráte vy všichni!!! Postupně se stránky budou plnit a přibývat nové věcičky 
a odkazy. Ale vše zabírá čas a času je málo.

vedení TOM Průzkumník

PLÁN AKCÍ 

5. 3. 2005 - Průzkumácký countrybál
18.-20. 3. 2005 - Ostravice - sruby
25.-28. 3. 2005 - Radcák - starší
2. 4. 2005 - Turistický závod Ostrava
8.-10. 4. 2005 - Meleček
23. 4. 2005 - Ostravský hrad

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

Praha 6.-8. 5. 2005
Pár informací k akci Praha. Tuto akcičku jsme v minulosti plánovali vždy na 
květen, protože bývá (skoro vždy) volno na 1. a 8. květen. Tento rok volno 
připadá na neděle. Odjezd by byl už v pátek ráno. Aby se nám akce vyplatila 
jak po stránce finanční, tak po stránce obsahové je třeba, aby byly děti 
omluveny na jeden den ze školy. Přesně nevím, zda omluvenky můžou psát 
pouze rodiče. Kdyby jste potřebovali potvrzení s razítkem dejte nám vědět 
a my Vám ho vystavíme! Platby na Prahu je nutno zaplatit do konce dubna.

- odjezd: v pátek 6.5. ráno 
- příjezd: v neděli 8.5. večer. Příjezd a odjezd upřesníme
- program a cena:  650,- Kč : (jízdné vlak: (250,-) ; Karlštejn ; ZOO zrcadla (150,-) ; jízdné metro (50,-) ; ubytování 

ve škole ve spacáku - 2 noci (50,-)
- jídlo: pátek večeře, sobota snídaně, oběd, večeře, neděle snídaně, oběd, něco do vlaku (150,-)


