VV společnost a Sokol Slatiňany
Ahoj kamarádi táborníci,
Rok 2021 nám zatím moc krásných dní nepřipravil. V těchto dnech všude slyšíme jen o nákaze Covid, jak je vše špatné
a co všechno nesmíme dělat. Stále se něco nařizuje , zpřísňuje atd. Smutné je na tom , že je v tom cítit zase obchod a
zdraví lidí jde občas na druhou kolej. Každý má na věc svůj názor.
Můj názor je, že příroda nám vraci i s úroky , jak jsme ji celá desetiletí ubližovali a jedině návrat k přírodě, pochopení
lidského bytí a opětovné soužití s matkou přírodou. To je recept , jak z temné součastnosti vyjít do budoucnosti. A
právě pro nás , co si uvědomujeme nutnost respektovat přírodu začíná svítat na konci tunelu. Začínají přípravy na náš
největší podnik – na letní tábor. Dobrodružstvím a kamarádstvím opojeni postavíme nejkrásnější táborové městečko.
Táborový oheň v loňském roce ukončil jedno velké dobrodružství. Indiánské dobrodružství. Nyní jsme na samém
začátku dobrodružství nového. V zelených košilích budeme vítat každý znovu narozený den a s každým dnem se na
nástupu také rozloučíme. Pokud nám příroda dovolí, prožijeme opět na naší osadě 14 báječných a kamarádských dní.
A právě nyní je čas přihlášek. Každý totiž ví, že počet míst je omezen. Opět zaplníme malou loučku na naší osadě stany
s podsadou, vybudujeme táborové městečko a konečně po roce si postavíme ten nejlepší tábor, o kterém většina dětí
jen sní nebo čte v dobrodružných knihách . Práce se stavbou bude letos zase trochu více. Zima byla dosti tuhá a
sněhu v naší osadě bylo více jak půl metru. Zimu nevydržela ani nástěnka ani označení naší osady. Nad táborem
spadlo několik stromů. Lávka u brodu je pryč – ale – je tam neskutečně krásně už nyní v únoru. Opět bude prostor pro
každého přiložit ruku k dílu. To je jasné. A snad právě proto je ten tábor opravdu NÁS všech, co s tím kouskem země
cítíme. Prosím tedy o pomoc Vás všechny, žádám o pomoc na brigádách tatínky i mamky. Nejkrásnější táborová
základna nás všechny volá.
Letos po 35. v řadě (celkově po 39 – vsuvka pro pamětníky) Vás zvu na největší podnik naší party. Srdečně Vás zvu na
letní tábor
TAJEMSTVÍ LESA 2021
Svolávám tímto všechny doopravdické milovníky přírody a mladé zálesáky, svolávám pracovité táborníky se smyslem
pro humor , svolávám táborovou drobotinu,aby jednou mohla nést prapor poctivého tábornictví dál. Máme další
jedinečnou příležitost být svoji, ukázat svojí vlastní a skutečnou duši a osvojit si ,co je- být kamarád. A tím kamadád,
je myšleno skutečný kamarád. Né jakokamarád. Těch je všude okolo nás moc a o ty nikdo z nás nestojí. Pro nováčky
jenom v krátkosti. Našimi vzory jsou Svojsík , Seton a Foglar. Postavíme táborovou vesnici , zavedeme táborový
pořádek a řád, jak se na správný tábornický podnik sluší a patří. V táboře nenajdeš elektrické osvětlení ani hlasité
reproduktory diskotékové hudby. Nenajdeš tu vykachličkovanou koupelnu ba ani splachovací záchod. Místo žárovky
osvítí tábořiště plamínek ohně, diskotéku nahradí místní Rohlík Stones, kachličky ti nahradí plenta s luxusní táborovou
sprchou a kadibudky.Jestli máš v těle tábornickou duši a jsi opravdová správná holka a kluk – pak tě opravdu a
srdečně zvu na náš letní tábor. Pojďme společně zažít další dobrodružství a zaznamenat každý den do
devětatřicátého táborového kalendáře.
Tábor se koná ve dnech: 31.7. - 14.8. 2021 na táborové základně Zlatník u obce Bojanov,Hůrka
Cena tábora: 2 500,- Kč (platba do 15. 6. 2021) nebo 3 100,- Kč - pro nečleny Sokola Slatiňany
1. Přihlášku nutno odevzdat do 31.5.
1. 4. 2021 !!!! Čím dříve se přihlásíš, tím větší máš naději, že skutečně
pojedeš. Přihlášku pošli na jtrojan@t-servis.cz nebo na kompresoryprodej@seznam.cz nebo mi ji nějak
doruč. Bližší info dostaneš na brigádách o kterých budete včas informováni a na předtáborové schůzce s
rodiči. Termín včas přihlášeným táborníkům sdělím.
Na krásné chvíle, jasné nebe nad hlavou a tisíce hvězd se těší: Jirka VV – náčelník společenstva, Thomas Roy –

drsňák s jemnou duší, Sqwuo Jana – táborová maminka, vrchní kuchtík a ranhojič, Klárinka , Bajča, Hoooonza a
všichni ostatní OLD TÁBORNÍCI.

Tajemství lesa 2021
31..7.2021 – 14.8.2021

Přihláška na letní tábor
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….
R.Č.: ………………………………………………..
Adresa bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel./Mobil: ……………………………………… email…………………………………………………………………………………………………...
Škola:……………………………………………………………………………………………………………
Třída: ………………………………………………
Matka – jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………. Tel./Mobil: …………………………………..
Zaměstnání(adresa): ……………………………………………………………………………..................email…………………………………………...
Otec – jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………….. Tel./Mobil: …………………………………..
Zaměstnání(adresa): ………………………………………………………………………………………………email……………………………………..……

Souhlasím s pobytem mého dítěte na letním táboře.
………………………………………………………
podpis rodičů
Přihlášku prosím vraťte do 1. 4. 2021 na uvedené adresy
Naše kontakty:
Vedoucí tábora: Jirka Trojan /Velký Vlk/ , Rabštejnská Lhota 76, 537 01 Chrudim,
603531768, 469685270 (tel.,fax), jtrojan@t-servis.cz
Zástupce vedoucího: Tomáš Rohlík /Thomas Roy/, Rabštejnská Lhota 40, 537 01 Chrudim
777565138
Kuchtík a ranhojič: Jana Trojanová /sqwuo Jana, táborová mamka/
603187681, kompresoryprodej@seznam.cz

