
Tábor Mohelnice 2013

Letošní letní třítýdenní tábor se konal na Mohelnici 
pouhých 18km od klubovny a my byli u toho! 

Na táboře se jako každý rok ukázalo jaký je kdo 
charakter, jak se kdo dokáže chovat, kdo si umí ve 
stanu uklidit, že své věci najde i poslepu a kdo si 
umí v přírodě uvařit tak, že to není nebezpečné 
pro něj ani pro široké okolí.Tábor je tedy za námi 
a krom několika fotografií tu máme i shrnutí:

Nejlepší táborník: Jonáš
Nejlepší úklid:  Filda a Miki 
Nejlepší tanečník: Miki a Eda
Nejlepší těžký atlet: Veverčák a Marek
Nejlepší běžec:  Veverčák a Vojta
Nejobratnější Horal: Tadeáš a Pavel

Skautskému slibu se zavázali: Šimon
    Honza
    Tadeáš

Doufáme, že i Vám se tábor líbil alespoň tak, jako 
nám a že příští rok, na stejném nebo jiném místě se 
sejdeme znovu v hojném počtu.

Piškot se žení
aneb Zahajovací výprava

Zahajovací výprava se bude konat 6. —8. září v oko-
lí Labské stráně. Vrcholem programu bude sobotní 
svatba Jožky a Piškota na Belvederu. Spát se bude 
obě noci venku, při nepřízni počasí ve stanu. Hlav-
ním bodem programu bude dokončení přijímacích 
zkoušek, které jsme začali na táboře.

S sebou: Věci na přespání (spacák, karimatku, 
oblečení na spaní), pevné boty, skautský kroj!, 
2l lahev na pití, 150kč na vlak a společné jídlo.
Sraz bude v klubovně v pátek 6.9. v 16:00, jako na 
schůzku. Návrat v neděli cca ve 1200 u klubovny.

Výpravu povedou Honza (733 717 387) a Jarda (606 
166 072).

Jméno a příjmení

vlastní telefon dítěte

telefon otec

telefon matka



doručovací adresa

e-mail k zasílání organizačních informací

časové možnosti k účasti na pátečních schůzkách 
(vepište časový rozsah)

Organizace schůzek v novém roce

Schůzky budou probíhat vždy v pátek od 1600 do 
1800 pod vedením dospělých vůdců oddílu, vždy pro 
celý oddíl najednou (cca 20 dětí). I proto se budeme 
snažit náplň schůzek uskutečňovat  spíše mimo bu-
dovu klubovny, venku.

Horalové budou rozděleni do dvou soutěžních dru-
žin (pořád ale platí, že se scházíme všichni najed-
nou), které spolu budou zápolit v nejrůznějších akti-
vitách a také v tradiční zimní etapové hře. Rozdělení 
družin proběhne v rámci zahajovací výpravy.

Kontakty a informace o Vás

Jako každý rok potřebujeme doplnit informa-
ce o Vašich telefonních číslech, e-mailových ad-
resách a poštovních adresách, aby naše komu-
nikace s Vámi dorazila vždy na správné místo.
Vyplňte prosím krátký formulářík, který je součás-
tí Hlasu, pak odstřihněte a při nejbližší příležitosti 
odevzdejte vedení oddílu. Nezapomeňte, že ústřiřek 
má dvě strany.

Plány na další měsíce

4.—5. 10. Lehkoatletické závody — tradiční okres-
ní závody, kterým bude předcházet pře-
spání v klubovně a naváže na ně cyklo-
výlet.

11.—12.10. „72 hodin“ — účast na celorepublikové 
akci, do které se zapojují nejen skauti. V 
jejím rámci věnujeme dobrovolně svůj 
víkend nějaké veřejně prospěšné práci.

25.—30.10. Podzimní prázdniny chceme po dlouhé 
době pojmout jako puťák. Zavede nás 
do Českého Švýcarska, kde se bude spát 
pod skalními převisy. V případě extrém-
ně nepříznivého počasí je záložní ubyto-
vání domluveno na faře v Srbské Kame-
nici.

8.—9.11. Listopadová výprava — jednodenní vý-
let, kterému bude předcházet přenoco-
vání v klubovně.

29.11.-1.12. Adventní Praha — tradiční každoroč-
ní výprava do Prahy s 22. dívčím oddí-
lem. 

Kontakty na vedoucí oddílu

Vůdce: Jan Kolman – Piškot
608 365 379, kolman.jan@gmail.com

Zástupce: Martin Libich
724 717 891, libima@centrum.cz

Rádce oddílu: Jan Novák - Bejk
733 717 387, shorty96cz@gmail.com


