Srdečně vás zveme na
táboření ku příležitosti oslav

PŮLSTOLETÍ KRUHU
27. – 29. 5. 2016 na Střele
Kde:

louka na Střele nedaleko po proudu od Čoubova mlýna (ne tedy klasické
tábořiště, tam bude pouze oheň a potka), odkaz a mapka níže

Jídlo:

společné, kromě sobotních buchet k snídani zajistíme centrálně

Přihlašování:

prosíme přihlašujte se do přihlašovadla v kalendariu na webu nebo mailem
na vedeni@kruh.cz pro lepší odhad počtu zúčastněných a zajištění jídla

Program: (doporučený, nikoliv povinný)
pátek
příjezd od 12:00
odpoledne - stavba týpí,
příprava dřeva na potku
večer – společná večeře,
volný program, pro zájemce
potní chýše, pečení chleba

sobota
společná snídaně
dopolední výlety a soft
oběd a uvítání
odpolední společný program
příprava hranice a dřeva
večeře – guláš
večer – oheň a zpěv do rána

neděle
snídaně
pro zájemce dopolední soft
jinak bourání a odjezd

Nocování:

v týpí nebo v šapitu - 15 týpí máme k dispozici, na místě (i díky mnohým
z vás!) je dostatek tyčí i pro vlastní

Doprava:

autem do Černé Hati nebo do Strážiště, dále pěšky – dolu k Čoubáku
nesjíždět!!
vlakem do Mladotic, dál přes Strážiště k Čoubovu mlýnu

S sebou:

porce buchet, nejlépe domácích
miska, hrnek, lžíce, spacák, karimatka
softové rukavice, míčky (kdo má)
sekyra (nemusí každý)
100 kč /noc (případně za celý den bez nocí)
(nářadí, nádobí i barely s vodou budou k dispozici na místě)

Prosíme:

Na tábořišti a nejbližším okolí nepijte alkohol a nekuřte, na pivo do Čoubáku
s mírou.

CROWDFUNDING
Mimo akce připravujeme k výročí i trička, tašky, zpěvníky (k dostání už o víkendu na Střele), ale
hlavně rozsáhlý knižní almanach, jehož uveřejnění proběhne na konci roku na plánovaném
oddílovém plese. Almanach se snažíme zpracovat a vydat na co nejprofesionálněší úrovni.
K tomu nám však běžný oddílový rozpočet nestačí.
Rozhodli jsme se proto obrátit se na velký oddíl s vlastním crowdfundingem různě
vysokých příspěvků za různé odměny.
Náš cíl: Vybrat 60 000 Kč na výrobu, tisk a sazbu almanachu a 40 000 Kč na výrobu
výročních předmětů a zajištění prosincového plesu. O stavu sbírky budeme průběžně
informovat. Peníze vybrané nad potřeby výročí budou použity na nákup látky na týpí a další
oddílové výdaje.

mapka tábořiště a parkování:

odkaz na mapy zde: https://goo.gl/YsXJ8Q

V případě dotazů, návrhů či připomínek se nám neváhejte ozvat jednotlivě, nebo na
vedeni@kruh.cz.

S díky, s pozdravem a s modrou oblohou se na vás těší,
za vedení a rádcovstvo
Sára (775320693), Káča (773902656), Josef (602550951) a František (775987846)

