Junák – svaz skautů a skautek ČR

středisko “ÚTA“ Nové Město nad Metují
srdečně zve všechny své současné i bývalé členy, jejich rodiny
a přátele střediska na

O SLAVU 100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU
která se uskuteční v sobotu

6. října 2012 od 14:00 ve skautském areálu v Novém Městě nad Metují.
Součástí oslav bude také již

9. ročník N OVOMĚSTSKÉHO K ULÍŠKA ,
který je pro letošek také „Během pro Afriku“.
Za každé kolečko, které v rámci Novoměstského Kulíška odběháme, získáme tedy od sponzorů drobnou částku.
Všechny peníze následně odešleme jako dar našeho střediska na konto sbírky „Postavme školu v Africe“.
Seznam sponzorů a přislíbených částek bude zveřejněn u registrace běžců po celou dobu akce.

Co je to vlastně
Novoměstský Kulíšek?

Program oslav:
sobota 6. října
9:00 – začátek prezence běžců Novoměstského
Kulíška
(prezence možná po celou dobu běhu)
10:00 – start prvního běžce, zprovoznění atrakcí
oddílů
14:00 – otevření kluboven, ve kterých budou
výstavy z historie jednotlivých oddílů
novoměstského střediska i českého skautingu
cca 15:00 – první okrajování vepříka
19:00 – uzavření výstav v klubovnách

Jedná se o čtyřiadvacetihodinový
štafetový běh okolo rybníka.
Vzhledem k tomu, že se letos poprvé
jedná o „Běh pro Afriku“, byla zrušena
podmínka uběhnout dvě kolečka.
Každý tedy může oběhnout libovolný
počet koleček, z nichž každé má
přibližně 0,5 km.
Pořadí běžců není přesně dáno a
každý tedy běží, jen když má dost síly.
Pro účast v běhu a pomoc Africe stačí
uběhnout i jediné kolečko!

neděle 7. října
10:00 – ukončení Novoměstského Kulíška,
spočítání a vyhlášení výsledků
10:30 – zakončení oslav

Po celou dobu akce:
• atrakce připravené jednotlivými oddíly
• možnost plavby po Metuji
• čajovna
• Běh pro Afriku!
• koláče, buchty a další pochutiny
• dobrá pohoda

Jak jinak ještě přispět na
stavbu škol v Africe?
Pomocí DMS
Cena DMS je 30 Kč (na konto projektu Postavme
školu v Africe bude připsáno 27 Kč). Více informací
o DMS najdete na www.darcovskasms.cz
Jednorázová DMS
Pošlete DMS AFRIKA na telefonní číslo 87777.
DMS opakovaně každý měsíc
Pošlete DMS ROK AFRIKA na telefonní číslo 87777.
Službu lze zrušit odesláním textu DMS STOP
AFRIKA
Převodem z účtu
Číslo účtu sbírky: 222 444 555/0300 (ČSOB)

Děkujeme všem sponzorům oslavy a Běhu pro Afriku!
Sponzoři oslavy:

www.junak-uta.cz / www.skaut.cz/100let / www.clovekvtisni.cz / www.skolavafrice.cz
informace: penicka.barbu@seznam.cz

