Zdravím veškeré èlenstvo a taktéž všechny pøíznivce slavného KSTS !
Když jste mì na posledním setkání KSTS zvolili pøedsedou klubu, øíkal
jsem si, že do zaèátku roku 2013 a tím do faktického startu èinnosti nového
výboru je
tolik èasu, že nemá cenu nic upospíchat a v klidu se na to pøipravit. A ejhle ! Za chvíli rok 2013 otevøe
svojí bránu a nám, tedy novému výboru, to vypukne. Nic tak strašného se vlastnì nestane. Zaène prostì
fungovat nový výbor ! Jenže to není jen tak ! Ono navázat na 10 let práce, kterou vykonalo vedení našeho klubu
nebude jen tak. Teprve s odstupem èasu si èlovìk uvìdomí vìci, o kterých moc neuvažoval ( i když jsem jedno volební
období èlenem výboru byl ), prožene se mu hlavou celých tìch deset let, ty stovky hodin pøi pøípravách setkání a
krátkých výletù, pøi zajišování suvenýrù, pøi propagaci
klubu, pøi stìhování stánku a vùbec celkovém
zajištìní chodu klubu. Za to všechno bych nyní, na
prahu nástupu èlenù nového výboru do
funkcí, chtìl bévalému véboru strašnì moc
podìkovat a vyjádøit své uznání nad jejich
prací. Protože pøevážnì díky desetiletému
vedení našeho klubu Pavlem, Lenkou,
Vendulou a Lubošem je KSTS tam kde je ! Ještì
jednou : Díky Vám !
Jak jsem psal v úvodním odstavci, nebude
snadné na tìch uplynulých deset let navázat. Celý
podzim jsem pøemýšlel, jak to udìlat,
abychom èinnost nového výboru zaèali jako správný
bóráci. Stihnul jsem si zafotit na
Madagaskaru, pøekopal jsem svùj pracovní život a mezi tím
jsem dostal ten spásný nápad !
Šílený nápad, který se týká již pravidelného velikonoèního
setkání. Již pøedem bylo
domluveno, že bude na jihu Èech a bude spojeno s návštìvou
nejjižnìjšího bodu ÈR. První
akce nového výboru má dnes již prakticky hotovou podobu a
podrobnosti se zaènou na
stránkách KSTS objevovat bìhem nìkolika dnù. Protože jsem
pøipravil soutìž o
„Velikonoèního Lipenského
Super bóráka KSTS” a chtìl
umožnit úèast s této superakci i
èlenùm nového výboru, musel
jsem vše pøipravit v
utajení sám a informace budete dostávat postupnì ! Já si myslím, že to
bude doslova
bórácká bomba, ale to musíte posoudit Vy. Pøi získávání
jednotlivých
Lipenských bórákù ( Samolepkové bórák, Razítkové bórák,
Suvenýrové bórák a
Kilometrové bórák ) budete dostávat podle tabulek body a majitel
nejvy
ššího poètu bodù
bude vyhlášen Velikonoèním Lipenským Superbórákem KSTS.
Budou
pochopitelnì
pøipravené i suvenýry - nìkteré pro všechny úèastníky, nìkteré jen
p r o majitele získaných
bórákù. A teï mùžete hádat, co který bórák bude obsahovat, co budete muset splnit a jak to budete prokazovat !
Na závìr bych Vám všech chtìl popøát hodnì klidu, osobního štìstí a pøedvánoèní a vánoèní pohody. Užijte si
zasloužené volno v okruhu svých nejbližších, sbírejte síly do nové turistické a suvenýrové sezóny a do roku 2013
vkroète tou správnou nohou ! Samozøejmì v ruce s turisticky vhodnými nápoji ! Nový rok 2013 bude urèitì bohatý
na naše spoleèné akce, bude plný véletù a móòání po suvenýrech a vùbec všelikých ptákovin, které všichni
vymýšlíte !
Tak vzhùru do roku 2013 !!!

Pepa Ebr, nastupující pøedseda

