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oddíl Táborníci

Ahoj Táborníci,
s  novým  rokem  je  třeba  obnovit-prodloužit  naše  členství  v  našich  mateřských  (oddíl  zastřešujících)
organizacích. Jsou to i letos A-TOM (Asociace turistických oddílů mládeže), KČT (Klub českých turistů) a
JUKA (Jílovská unie kamarádů). Členský příspěvek do těchto organizací činí celkem 300,- Kč na rok a je
jediným poplatkem za členství v oddíle Táborníci.  Toto se týká i všech vedoucích a přátel  oddílu! Pokud
chcete i v letošním roce být členem oddílu je třeba do !!! 22.1. 2019 !!! (úterý) zaplatit 300,-Kč převodem na
oddílový účet u ČS 4183141399/0800 (do zprávy pro příjemce napište své jméno). Noví členové (ti  kdo
nebyli loni registrovanými členy oddílu) prosím zároveň do e-mailu (jméno, adresu trvalého bydliště, datum
narození). 

Členové oddílu budou mít stejně jako v minulých letech výhody při celoroční oddílové činnosti (levnější akce
a tábor, vybavení pro oddílovou činnost,…).

Za všechny vedoucí Jirka a Kamil

Plán akcí na leden - únor 2019

25.1.
pátek

Trénink lyžování/snowboard - Chotouň Sraz v 18:00 v Chotouni u vleku (kdo potřebujete
pomoct s dopravou, zavolejte Kamilovi), lyžování do 21h. Tábornická permanentka bude
za  100Kč. Není  nutno  se  předem  hlásit. Akce  proběhne  jen,  když  bude  vlek  v
provozu – sledujte http://www.vlekychotoun.cz

31.1-3.2.
čt-ne

Lyžařský zájezd Šalpy – Vyšší Brod -  podrobnosti v textu výše.  Je třeba se přihlásit
nejpozději v středy 16.1.  Podrobnosti jsou na další straně.

Kontakt na vedoucí: Jiří Vorel tel. 602 694 123 
Kamil Skřivánek tel. 602 607 826

e-mail: juka.jilove@seznam.cz
Internet: www.juka.jilove.net



oddíl Táborníci

Lyžování o pololetních prázdninách – Šalpy 31.leden – 3.únor 2019

Na začátku února pojedeme na lyžařský zájezd do Čech a Rakouska. Bydlet budeme ve Vyšším Brodu a
lyžovat v Alpách a na rakouské Šumavě.  Jde o pololetní prázdniny, tedy prodloužený víkend s volným
pátkem. Odjedeme ve čtvrtek 31.ledna navečer a domů se vrátíme v neděli 3. února večer. Bydlet budeme ve
vodácké ubytovně (ve stejné, kde jsme byli na podzim). Podrobnosti ohledně odjezdu obdržíte do úterý 29.1. 
S sebou mimo jiné: sjezdovky či snowboard, lyž.helmu, oblečení (na lyže, na ven, sportovní vnitřní, čepici,
rukavice, …), přezůvky (nutné), baterku, tužku a papír, hygienické potřeby, kapesné, lehkou večeři na čtvrtek
(dorazíme pozdě), plavky. Spát budeme na povlečených postelích.

Cena, která bude 1600Kč, zahrnuje dopravu, ubytování, vstup na bazén, stravu - snídani, teplou večeři. Oběd
si během dne koupí každý za své (Eura) u sjezdovky.
V ceně není permanentka (také za Eura) – koukněte na informace níže.

Předběžný časový plán lyžování Šalpy:

čtvrtek 31.ledna - odjezd z Jílového kolem 17h

pátek 1.února - Alpy - HinterStoder nebo Wurzalm - http://www.hiwu.at
Děti: roč. 2004 - 2013: permanentka 22.50 Eur
Mladiství: roč. 2000 - 2003/Studenti: roč. 1993:  permanentka 32 Eur
Dospělí: permanentka 38 Eur

sobota 2.února - Šumava – Hochficht -  http://www.hochficht.at
Děti a mládež na akcích JUKI :) (r.n. 2000 – 2012) - permanentka 26Eur
Studenti permanentka  38.50 Eur
Dospělí permanentka 40 Eur
Stojí to dost - pokusíme se zajistit skupinovou slevu (až budeme vědět, kolik nás jede).

neděle 3.února
- lyžování Šumava - Sternstein  - http://www.sternstein.at - cca 2h lyžování 12.50Eur/19Eur/21.50Eur
nebo
- bazén ( zřejmě v Českých Budějovicích)
Nedělní  program bude pravděpodobně volitelný (v rámci  možností  dopravy)  –  chceme  vytvořit  obě
skupiny.
Návrat do Jílového mezi 16 a 18h.

Termín přihlášek – středa 16.ledna – hlaste se mailem. Akce je otevřena i rodičům, sourozencům atd.
V přihlášce prosím uveďte, jaký nedělní program preferujete.
Zdravotní pojištění do zahraničí bude nutné:  1.-2. nebo 1.-3.února - toto vám ještě potvrdíme nejpozději
28.ledna. 

Kontakt na vedoucí: Jiří Vorel tel. 602 694 123 
Kamil Skřivánek tel. 602 607 826

e-mail: juka.jilove@seznam.cz
Internet: www.juka.jilove.net


