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Skauti slaví, pokusí se vytvořit nový rekord
Moravská Třebová – Skauti ze Třebové si o víkendu připomenou sedmdesát pět let od založení místní skautské organizace.

Autor:
Iveta Nádvorníková

Ilustrační foto.
Autor: Vladislav Steinbauer
Oslavy se uskuteční v sobotu od deseti hodin na náměstí.
Lidé zhlédnou ukázky skautské činnosti a nebudou chybět soutěže pro děti a dospělé. „Rovněž se uskuteční pokus o ustavení rekordu v co
největším počtu skautů v krojích na náměstí,“ uvedla Daniela Blahová, tisková mluvčí radnice v Moravské Třebové. Bude to zřejmě vůbec
poprvé, co lidé uvidí přímo u radnice postavené stany s podsadou, ve kterých tráví své letní tábory děti z místního střediska. Program doplní
výstava fotografií z historie a současnosti střediska.
Skautský oddíl v Moravské Třebové má nyní ve svých řadách sto šedesát šest členů. Patří k nejpočetnějším ve svitavském okrese. „Měli jsme
výhodu, že jsme navázali na dvacetiletou existenci pionýrské skupiny generála Sochora. Dodnes skautem prošly stovky dětí,“ sdělil Jiří Šmeral
z Junáku Moravská Třebová. Právě historik Jiří Šmeral vydává k výročí skautu novou knihu. „Čtenáři v ní najdou vzpomínky pamětníků a
rozsáhlý výbor z kronik, který ještě nebyl nikde publikován. Text doprovází množství unikátních černobílých i barevných fotografií. Součástí
publikace je rovněž DVD s filmovými záběry ze skautských táborů v letech 1969 a 1970,“ přiblížil knihu autor Jiří Šmeral.
Členové skautu se domnívají, že i v dnešní době má tato organizace dětem co nabídnout. A není to jen láska k přírodě a nová přátelství.

Vojenství
Skvělé ceny, obrovský výběr. Online nákupní galerie.
Aukro.cz

Scoutshop
Prodej oblečení a veškeré výbavy pro skauty a pobyt v přírodě.
www.LimanSport.cz

InDios - stany na tábor
Kvalitní týpí, plachty, přístřechy podsadové i kuchyňské stany.
www.indios.cz

Iveta Bartošová nachytaná
Našli jsme video Bartošové z pořadu Uvolněte se prosím. To musíte vidět
www.NajdiVideo.cz
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Doporučujeme
Obec - zastupitelstvo
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