
POZV ÁNK A NA „590 LE T OU K AMAR ÁD P ÁR T Y “ 
5.- 7.9.2014 v P OT Š T E J NĚ  „P OD HOMOLK OU“ 

 
Vážení kamarádi, 
dovolte nám naše osobní pozvání na „1. veteránský pionýrský tábor“, který se uskuteční v letním RS Rubena 
Hradec Králové v Potštejně „Pod Homolkou“, za účelem letního soustředění veteránů k našim 590 
narozeninám. Proto zveme Vás, kamarády dobré pohody. 
Strava a pití zajištěno na celý pobyt.  
 
Program: sobota 6.9.2014: 1) sraz do 10.00 hod. v RS Rubena HK Pod Homolí v Potštejně (možno   

přijet již v pátek večer) 
  2) od 11.00 do 17.00 hod. celotáborové hry 
  3) výuka jízdy na kajaku a kánoi na řece – Honza Faltys 
  4) slaňování na laně s úvazkem – Ferda Friml 
  5) jízda na koni (za poplatek) – místní farma 
  6) od 18.00 hod přivítání, gratulace, pohoštění, volná zábava, zpěv, tanec 
 
 neděle 7.9.2014: 1) vycházka po historii Potštejna a okolí 
    2) tábornické hry a doprovodný program pokračuje 
    3) odpoledne úklid tábora a odjezd domů 
Nocleh zajištěn v chatkách RS Rubena HK (2L chata, sociálka, teplá voda, kuchyň, spol. místnost). 
Vezmi svůj spacák a povlečení (cena 150/Kč os. noc). Strava a pití zajištěno na celý pobyt. Setkání bude 
organizovat Bohouš Jindra. 
 
Vezmi s sebou:  dobrou náladu a veselou náladu na celý pobyt! 
Nevozte s sebou: žádné dary, bude nám stačit Vaše přítomnost. Těším se na Tvoji účast, zdraví  
 
 Jarda Sokol (70);   Václav Pelda (70);  Inka Šrůtková (70);  Luděk Vandas (70);  Jarda Čižinský (60); 
 605 254 200 733 833 755 605 142 684 736 646 581 736 645 778 

 
Zdena Šrollová (65);  Ferda Friml (65);  Bohouš Jindra (65);  Přemek Kokeš (55) 
 776 688 254 604 529 852 603 285 654 603 768 865 
 
Zdravím kamarády. 
Tak to tu ještě nebylo. 590! Takovému pozvání se nedá odmítnout. Musí nás potěšit, že senioři naší party nás 
považují za své kamarády. Věřím, že se zúčastníte a se svými dobrými taškařicemi a vzpomínkami na dobré 
historky z naší party a z Vašeho života obveselíte naše 590 leté oslavence. Prosím o podání zprávy o Tvé 
účasti, tak abychom mohli zajistit potřebné občerstvení a ubytování. Naši oslavenci nechtějí žádné dárky, 
platí komplet naše občerstvení. Můj návrh je: 
                                              1)   každý účastník 1x lahev dobrého vína, nebo dobré kořalky 
                                              2)   děvčata něco z trouby sladkého nebo slaného 
                                              3)   další Vaše domácí pochutiny jsou vítány 
                                              4)   přihlášku o Tvé účasti nejpozději do 1.9.2014, sděl B.Jindrovi 
                                              4)   každý účastník si zaplatí 150,-Kč/osoba/noc  
 
                                                                      Těším se na Vás a nové a nepoznané. 
                                                                                                              
                                                                                                             Zdraví Bohouš Jindra 
                                                                                              603 285 654/ Bohuslav.Jindra@seznam.cz 
 
Ve Vamberku dne 1.7.2014 


