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oddíl Táborníci

Ahoj Táborníci,
jaro  se  pomalu hlásí,  za chvilku  roztaje  sníh  i  v Chotouni  :o)  a  oddíl  se  tak pomalu přepne

z lyžařských  aktivit na ty vodní a pěško-turistické. Poslední lyžování-běžkování (pokud bude sníh) si
ještě užijeme na konci března na Šumavě, pokud by sníh nebyl, užijeme si výlety pěší :o) A pak už se
budeme vídat hlavně na vodě a u vody… řeky budeme nejen sjíždět, ale také čistit. Tady je naše nabídka
a doufáme, že se budeme na akcích setkávat. 

Věnujte  prosím  pozornost  akcím,  na  které  je  nutno  se  přihlásit  (nejlépe  e-mailem  na
juka.jilove@seznam.cz)!

Informace o táboře budou až v dalším plánu, ale raději připomínáme termín: pondělí 21.8. – pátek 1.9.
Za všechny vedoucí Jirka a Kamil

Plán akcí na březen - květen 2017

11.3.
sobota 

Posázavská stezka – Pěší výlet podél Sázavy, cukrárna v Pikovicích… Sraz v 900 u naší
loděnice na Žampachu. S sebou dobré oblečení a boty na výlet, svačinku a pití v batůžku,
peníze do cukrárny + 20,- na vlak. Konec kolem 13 hodin u klubovny v Jílovém!

24.-26.3.
pá - ne 

Běžky nebo pěšky na Šumavě –  Víkendový zájezd na Šumavu,  způsob přesunů dle
sněhových podmínek.  Podrobné informace  se dozvědí  všichni  přihlášení.  Cena včetně
dopravy,  jídla  (částečně)  a  ubytování  bude  900,-  Na  akci  je  nutno  se  přihlásit
nejpozději do neděle 12.3. (pozor, kapacita chaty je omezena a přednost dostanou
dříve přihlášení) 

9.4.
neděle 

Čistá  řeka  Sázava –  tradiční  akce  pořádaná  o.p.s.  Posázaví.  Náš  oddíl  se  zapojí  do
čištění  břehů  a  koryta  řeky  u  naší  loděnice  na  Žampachu  v neděli.  Sraz  v 900 u  naší
loděnice na Žampachu. S sebou pracovní oblečení a boty, vše ostatní (rukavice, pytle…)
bude připraveno. Konec kolem 12 hodin. Kdo ví, že přijde, napište nám to, díky.

28.4. - 1.5.
pá - po

Víkend s Čarodějnicemi  na  vodě – zájezd  na  prodloužený víkend (pondělí  je  státní
svátek) do Kácova na Sázavě. Sobotu a neděli strávíme na vodě (jednodušší úsek řeky).
Ubytování ve vodácké ubytovně v Kácově, hry, kytara, ohně (i čarodějnický v neděli)…
Cena pro členy oddílu 1000,- Kč  (doprava, ubytování, jídlo). Akce je otevřená i rodičům.
Podrobnosti včas pro přihlášené.  Nutno se nahlásit nejpozději do neděle 23.4.

12.-13.5.
pá-so

Železný Tomík – Trojboj (loď, kolo, běh) dvojic v Litoměřicích pořádaný Asociací TOM
pro děti i dospělé z turistických oddílů. Odjezd v pátek večer a návrat v sobotu večer. Kdo
nebude chtít závodit, může jet také a podpořit své závodící kamarády. Závodí se ve všech
věkových kategoriích a tratě jsou výborně a bezpečně připraveny (na vodě se jede po
klidné vodě – po Labi), délka tratí je různá a přizpůsobená věkovým kategoriím – závodit
může úplně každý!!! Doprava a ubytování bude pro závodníky dotováno oddílem. Pro
inspiraci jsme na http://jukajilove.rajce.idnes.cz nahráli pár fotek z naší účasti na závodě
v letech 2003-2005. Je třeba se domluvit a vytvořit dvojice (ideálně podobného věku a
lépe stejného pohlaví, ale není to podmínka) a každý musí mít vlastní kolo (horské nebo
trekové). Na akci je nutno se přihlásit do soboty 29.4.

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


