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ZLATO VŠUDE, 
KAM SE PODÍVÁŠ! 

POUŠŤ U BECHYNĚ 
6*-19* SRPNA ( 

.... 



Přišlo to zcela náhle a nečekaně. Rozšířilo se to po celém světě a zachvá
tilo to všechny lidi bez rozdílu jako zhoubná nemoc, větší část podlehla, 
menšina se pozdravila a byla potom silnější než před nemocí. Dlouho 
trvalo, než se lidé vrátili k svému obvyklému zaměstnání a než zapom
něli na to, co je po léta vzrušovalo a vyhánělo z domova. 

Ta podivná smršt; která prolétla světem a strhla s sebou všechno, co jí 
stálo v cestě, byla zpráva o nesmírném zlatém bohatství kalifornských 
řek„. 

František Běhounek: Zlatá horečka 

Vážení zlatokopové, milí rodiče, 

rok se sešel s rokem - a naše přední hlídka nepřipravuje pro své členy 
jeden tábor, ale hned dva letní tábory. Oba tábory se budou konat tradičně 
na louce pod Pouští u Bechyně ve dvou navazujících turnusech. Před se
bou nyní máte pozvánku na starší tábor pro rangery a starší trappery 
(dle věkových skupin během roku, obecně děti po 4. až 9. třídě) jenž 
proběhne od 6. do 19. srpna 2017 (dva týdny, neděle - sobota), infor
mace k menšímu táboru pro greenhorny a mladší trappery (děti po 1. až 
3. třídě) najdete v samostatné pozvánce; svou vlastní pozvánku časem 
dostanou též junioři. 

Letos se společně vydáme do Kalifornie roku 1849 - rozpálené nejen žh
noucím sluncem, ale rovněž zlatou horečkou. Vítaným oděvem je proto 
klobouk, vesta či košile a tehdejší novinka - džíny. Věříme, že kromě 
zlata společně nalezneme i spoustu legrace, dobrodružství, nových přá
telství, posílení starých vztahů - a věcí pro život nejdůležitějších. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ 

Členové 35. PH RR se přihlašují pouze on-line na www.35phrr.cz/ 
prihlasit (stejně jako na akce ve školním roce), zájemce z řad nečlenů 
prosíme o vyplnění klasické papírové přihlášky (formulář k vytištění 
zašleme na vyžádání e-mailem). Při přihlašování mají do 30. dubna 2017 
přednost členové 35. PH RR, zbývající volná místa pak budou doplněna 
dalšími zájemci podle pořadí odevzdání přihlášek. 



CENA A PLATBA 

Členové 35. PH řádně přihlášení do 30. dubna platí 2.800 Kč (včetně 
členského příspěvku na tábor), nečlenové či později přihlášení členové 
platí 3.000 Kč. 

V ceně tábora je zahrnuta strava Sx denně, pitný režim, cestovné, přepra
va zavazadel a veškeré další výdaje; v případě vlastní dopravy na tábor 

v , 

se cena nemeni. 

Poplatek za tábor uhraďte prosím nejpozději do 15. července 2017 na 
náš účet 2000328646/2010, variabilní symbol 01. Budete-li potřebo
vat vystavit fakturu či potvrzení o zaplacení (např. v případě příspěvku 
zaměstnavatele či zdravotní pojišťovny), napište prosím potřebné údaje 
do poznámky na přihlášce nebo pošlete e-mailem. 

Pokud by poplatek za tábor představoval příliš velkou zátěž pro Váš 
rodinný rozpočet, kontaktujte nás prosím a informujte se o možnosti 
poskytnutí slevy či odložení platby. 

V případě odhlášení může být účtován storno poplatek ve výši 20 % 
z ceny tábora, při odhlášení od 1. srpna 2017 až do výše 100 % z ceny 
tábora (v závislosti na důvodu odhlášení a vzniklých nákladech). Děku
jeme za pochopení. 

Přesný čas/místo odjezdu a návratu a další důležité informace budou 
přihlášeným včas upřesněny. 

Těšíme se v srpnu na viděnou! 

Michal Jungmann 
hlavní vedoucí tábora 
Praha, duben 2017 



NA TÁBOR STARŠÍCH 
SE S VÁMI TĚŠÍ: 

MICHAL „MEDVĚD" JUNGMANN 
Hlavní vedoucí tábora 

MARTINA „ALARIN" SÝKOROVÁ 

MARIKA VOJTÍŠKOVÁ 

ONDŘEJ „LAPIN" VOJTÍŠEK 

VLASTA PLAŇANSKÁ 
DANÍK PUMR 

ONDRA KYTKA 

PETR KOBYLKA 

DAN „DIEGO" BEŠTA 

VOJTA NOVÁK 

ELIŠKA PLAŇANSKÁ 
Skupinkoví vedoucí 

JOžKA SÝKORA 
Zásobovač 

ZDRAVOTNÍK (v jednání) 

ŠÉFKUCHAŘ (hledá se) 


	Pozvánka 10 varianta
	Pozvánka 10 varianta2
	Pozvánka 10 varianta3
	Pozvánka 10 varianta4

