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Mořinský kurýr – informační apolitické neperiodikum Obecního úřadu obce Mořina, vydávané jako občasník
pro všechny občany Mořiny, Trněného Újezdu, Dolního Roblína a osady Na Výsluní bez rozdílu věku, barvy pleti
i náboženského vyznání … a pro všechny další lidi dobré vůle, kteří mají naše obce rádi a které zajímá, co se
v nich kdysi dělo, děje nyní a možná jednou bude dít …
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Roman Vápeník (1974)
Fotografovat začal již ve svém dětství na základní škole. Zpočátku byla každá
fotka v závislosti pokus / omyl. Vyhraněné téma jako fotograf nemá. Je to vše
podle momentální nálady. Když chce, nafotit zvíře zajde do lesa a když chce
fotky hor, jede na hory. Sám v sobě je velkým cestovatelem. Parádním
přínosem jsou samozřejmě rodinné dovolené, kde se vždy společnou radou
rozhodne, kam se pojede a pokaždé je u toho kladen velký důraz, aby destinace
byla jiná, než ta minulá. Obrovským přínosem jako pro fotografa jsou také
prodělané poznávací zájezdy, kdy se podařila třeba Francie, Polsko,
Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Rakousko a mnoho dalších. Velkým jeho snem je
navštívit vulkán a podívat se na vlastní oči do kráteru sopky. Tento sen se mu
však splní už letos.
Postupem času se začalo dařit a doma se snímky hromadí drastickým
způsobem. V roce 2005 vstupuje jako člen do Fotoklubu Beroun, kde začíná
pravidelně vystavovat na všech členských výstavách a to např. v Blatné,
v Rakovníku, v Berouně, v Mníšku pod Brdy, v Žebráku, v Nučicích, na hradě
Křivoklátě……. Samostatně vystavoval 2x na OÚ Mořina při výstavě zahrádkářů,
v Dětském domě na Mořině a v městské knihovně v Berouně.
Od roku 2016 velmi těsně a pravidelně spolupracuje s ryze českou
fotobankou Leviathan Box kde funguje i vzájemný obchod a je zde v nabídce
přes 14 200 snímků k prodeji pro firmy a reklamní agentury a od roku 2017 je
pravidelným přispívatelem pro Google, kde na 7000 fotografií je přes 4 700 000
zhlédnutí.
Dobře si také zakládá na spolupráci s Obecním úřadem Mořina, kde již
deset let vytváří novoročenky a letos poprvé vydal samostatný kalendář „
Mořina 2018“.
Z fotografických soutěží se lze zmínit:
1 . cena CS CARGO (různá témata ve třech kategoriích)
1 . cena Policejní Akademie - Policie české republiky (pět kategorií)

Nuda u vody
Roman Vápeník

Mořinský Kurýr

č.71 – 1/2018

Ladislav Dvořák (1952)
S fotografováním začal asi ve třinácti letech. Ze začátku fotografoval vše, co se
mu namanulo, asi jako každý začátečník. Později se okruh zájmu soustředil na
několik málo témat a ten vlastně zůstal s malými obměnami dodnes. Je to hlavně
zvěř ve volné přírodě a žena. Absolvoval Lidovou konzervatoř SKKS obor
výtvarná fotografie pod vedením profesora Jána Šmoka a kurz pro lektory a
porotce amatérské fotografie Ústavu pro kulturně výchovnou činnost
ministerstva kultury.
Od roku 1971 je členem Fotoklubu Beroun, kde se zúčastňuje všech členských
výstav. Výstavu fotografií zvěře nazvanou FOTOLOVY vystavoval,
s obměnami (podle toho co se uloví) na mnoha místech např. v Nižboru, ve
Žloukovicích, v Berouně, v Králově Dvoře,
v Praskolesích, v Kralupech nad Vltavou, v Červeném Újezdu, na hradě
Křivoklátě atd.
Z fotografických soutěží se našla i nějaká ocenění ........
Např:
3.cena Diafon Opava,
1.cena Portrét člověka,
1.cena Akty Unie naturistů,
1.cena Kolodia (soutěž diapozitivů) a spoustu dalších.

Exit – foto Ladislav Dvořák
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Co je fotografie?
Fotografie obecně je umění i věda využívající světla k vytvoření trvalého
obrazového záznamu, a to buď digitálně prostřednictvím čipu nebo
chemickým procesem prostřednictvím světlocitlivého materiálu, například
filmu. Světlo, které je vyzařováno nebo odráženo objekty, je zpravidla
zaostřeno pomocí objektivu, jímž během expozice prochází, a následně
dopadá na světlocitlivý povrch uvnitř fotoaparátu, kde tvoří skutečný
obraz.
V případě digitálních čipů dochází v jednotlivých pixelech ke vzniku
elektrického náboje. Získaný signál je pak konvertován do podoby
digitálního údaje a je uložen jako digitálního soubor pro pozdější zobrazení
nebo zpracování. V případě postupu využívajícího fotografickou emulzi je
naopak výsledkem neviditelný latentní obraz a až jeho chemickým
vyvoláním vzniká obraz viditelný. Zda se jedná o negativ nebo pozitiv
záleží na účelu fotografického materiálu a metodě zpracování. Filmový
negativ je tradičně využíván k tisku, tedy k vytvoření pozitivního obrazu
na papíře s pomocí zvětšovacího přístroje nebo kontaktní kopie.
Fotografie je využívaná v mnoha oblastech vědy, výroby (např.
fotolitografie) i obchodu. Přímější využití pak nachází v umění, filmové a
video produkci i oblastech rekreace a masové komunikace.
Výtvarná fotografie je fotografický styl, který zahrnuje širokou škálu
záběrů snímaných výtvarným způsobem. Jedná se převážně o fotografie,
které byly vytvořeny ke splnění tvůrčí vize umělce. Výtvarná fotografie
klade větší důraz na estetickou hodnotu snímku, než klade například
informativní nebo dokumentární fotografie. Výtvarná fotografie stojí také
v kontrastu s novinářskou a komerční fotografií. Fotožurnalisté vytvářejí
snímky pro doplnění zpráv nebo článků v tištěných nebo internetových
médiích a hlavním cílem komerční fotografie je prodání produktu nebo
služby.
Barevná fotografie je fotografie, která využívá médií schopných
reprezentovat barvy, které jsou chemicky zhotovené při fotografickém
procesu. Ta je protipólem k černobílé fotografii, která využívá média
schopná zobrazovat pouze odstíny šedé a nezahrnuje ručně kolorované
fotografie. Některé příklady barevné fotografie obsahují tisky, barevné
negativy, diapozitivy a fotografické filmy a desky.
Roman Vápeník
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Do života letos vítáme:
Terezu Erbenovou
Eriku Lorencovou
Majdalenu Radovou
Kláru Novotnou
Čestmíra Šimana
Jakuba Stíbala
Martina Zouplnu

Přejeme jim, aby ve zdraví vyrůstali
k radosti svých rodičů!!

Blahopřání k životnímu jubileu
Jubilanti za 1Q 2018

Sahulka Rostislav
Vinšová Marie
Cajthamlová Vlasta
Burianová Jana
Kušta Pavel
Brezovský Alexandr
Hrebeň Petr

Jubilanti za 2 Q 2018

Leták Jiří
Kratochvílová Vlasta
Slípková Dana
Burian František
Špírková Milada
Bumbová Miloslava
Kubala Stanislav
Šedivá Jitka
Prošková Drahomíra

Do dalších let jim přejeme splnění všech
přání, mnoho úspěchů, spokojenosti, lásky a pevné zdraví !!
Za OÚ – Věra Mašková

Baník Mořina v roce 2017
Jak již bylo zmíněno v předešlém článku (Baník Mořina v roce
2016), v soutěžním ročníku III. tříd obou skupin docházelo na konci
sezóny k reorganizaci, tzn. pád minimálně poloviny družstev do IV.
třídy. Baník se po podzimní části držel na sedmé pozici, což by
znamenal pád do nižší soutěže.
Zimní příprava proběhla jako každou zimu na mořinské umělé
trávě. Zde hráči naběhali potřebné kilometry, aby mohli konkurovat
ostatním týmům v boji o postup do okresu či záchranu v soutěži. První
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zápas, který naši hráči absolvovali, byl zápas se Všeradicema (podzimní prohra 5:1) a ihned
na začátek druhé poloviny sezóny přišlo menší překvapení, kdy Baník urval výhru 2:1 po
gólech Davida Kratochvíla a Davida Váni. Z tohohle zápasu se musí celý tým pochválit
obzvláště za bojovnost, kdy po vyrovnávající brance hostů mořinští nepřestali hrát s lépe
hrajícími hosty a nakonec urvali cenné vítězství pro sebe.
Druhé kolo Baník zajížděl na horkou půdu Zadní Třebaně (podzimní domácí remíza
1:1). Zápas byl po všech stránkách povedený, hosté takřka domácí nepustili ke slovu a nebýt
kuriózního gólu domácích z 38. minuty, kdy na hrací ploše leželi jak domácí, tak hostující
hráč, tak Baník odjížděl s nulou na kontě. O góly se postarali Jan Kubín, David Váňa,
Vladimír Zýka a Martin Váňa.
Třetí kolo se nekonalo z důvodu, že podzimní soupeř Nižbor B se během zimní
přestávky odhlásil se soutěže. Čtvrté kolo jarní části dále zajížděla Mořina do Nového
Jáchymova a zde bohužel náš tým dostal tvrdou lekci. Konečný výsledek 7:0 a naprosto
zasloužený.
Následující kolo hráči Baníku hostili nepříjemně hrající tým z Hudlic. Zápas měl dvě
odlišné poloviny, první půle byla v naprosté režii hostů, kteří nasázeli během půlky tři góly, a
následná druhá půle byla pro hráče Mořiny velmi smolná, jelikož hru zcela ovládli, ale
nevyužili tlaku a nakonec prohráli 2:3. O góly se postarali Maryan Matlyak a Jan Kubín.
Po dvou prohrách za sebou bylo nutné, aby hráči Baníku znova urvali tři body. Avšak
úkol to byl nelehký, jelikož zajížděli na půdu Srbska, který figuruje zrovna ne pohledným
hracím prostředím (nerovný terén, díry po krtincích a mnoho dalších). Zápas to byl jako vždy
velmi vyhrocený, z určitého hlediska lehce nezvládnutý zápas od rozhodčího. Nakonec naši
urvali výhru 3:1 po gólech Maryana Matlyaka, Jana Kubína a Romana Kubína. Jediná kaňka
zápasu byl vyloučený Jiří Kárník za bezohledné faulování soupeře, za což si vysloužil 3
zápasy stop.
Další kolo odehrál Baník na domácím hřišti se Zdicema B. Zápas to byl jasný a výhra
6:2 mluví za vše. O góly se postarali 3x David Váňa, 1x Jan Kubín, Lukáš Jambor a Vladimír
Zýka.
21. kolo Mořina znova hrála na domácím prostředí, kdy se utkala s Chodouní. I když
soupeř figuroval ve spodních částech tabulky, zápas to byl velmi nepohledný a problematický
pro domácí hráče a nakonec Baník vybojoval výhru 3:1 po gólech Jana Kubína, Davida Váni
a Romana Kubína.
Následující týden se vyjíždělo na hřiště nepříjemně hrajícího soupeře do Zdejciny.
Zápas to byl bojovný, bylo znát, že oba týmy hrají o záchranu v soutěži, avšak hostujícímu
týmu fungovala na jedničku obrana a po gólech Lukáše Jambora a Maryana Matlyaka si hráči
hostů odváželi výhru 2:0.
23. kolo jarní poloviny soutěže na hřiště Mořiny přijel celek od vedle, Vysoký Újezd.
Domácí hráči se chtěli tzv. pomstít za podzimní vysokou prohru 1:8. První poloviny hry byla
vcelku vyrovnaná, ale v 9. minutě otevřel skóre Vladimír Zýka. Následně druhá půle byla
otevřená ze strany hostů, čehož domácí využívali a po dvou gólech Jana Kubína, jednom
Davida Kratochvíla a Romana Kubína, domácí vyhráli 5:2.
Zbývala již jen 3 kola do konce a hráči Baníku Mořina vyjížděli na půdu Cembritu
Beroun. Zápas byl z hostujícího pohledu velmi nepovedený a po zásluze si odvezl domů
příděl pěti gólů.
Předposlední kolo Baník přivítal na svém hřišti též o záchranu bojující Svatou. Zápas
byl bojovný, plný soubojů a šancí. Nakonec se soupeři rozešli smírně 1:1, za domácí skóroval
Martin Váňa.
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Poslední kolo soutěžního ročníku zajížděl Baník na hřiště jistě padajícího celku
z Chrustenic. Zápas byl z pohledu hráčů hostů velmi nervózní, přesto naši vybojovali cennou
výhru 4:1 po dvou gólech Martina Váni, jednom gólu Marka Tláskala a Davida Kratochvíla.
Touto výhrou se celek Baníku udržel na další soutěžní ročník ve III. třídě. S nakonec kladným
skórem 58:57 se tým nacházel na páté pozici. Jedná se o druhé nejlepší umístění našeho celku
v této soutěži, předchozí sezónu se tým umístil na čtvrté pozici.
Během letní přestávky došlo k avizovanému spojení dvou skupin III. tříd do jedné
skupiny. Náš tým se během podzimu utkal s těmito týmy: Komárov B, Žebrák, Cembrit
Beroun, Březová, Zaječov, Všeradice, Loděnice B, Nižbor, Hudlice, Cerhovice B, Svatá,
Chaloupky a Libomyšl. Následně hráčský kádr doplnili nově příchozí Jan Nádr z Letů a Jakub
Kratina z Dobřichovic.
Nový soutěžní ročník sezóny 2017/2018 začal poslední srpnový víkend na domácím
hřišti s celkem Hudlic. Hráči hostů si odvezli zaslouženou výhru 3:1, o jediný gól domácích
se postaral Jan Nádr. Kaňkou zápasu je nepříjemné zranění dnes již nehrající brankářské
jedničky, kdy při pokusu o zachycení balónu si zranil nepříjemně kotník.
Za pár dní náš tým absolvoval první kolo poháru s celkem Všeradic. Oba týmy se
potýkali s malou účastí na zápase a místo zraněného gólmana musel do brány zasáhnout hráč
z pole Jiří Kárník. Po vcelku vyrovnaném průběhu zápasu v 75. minutě rozhodl zápas pro
domácí David Váňa.
Druhé kolo vyjížděli hráči Baníku do vzdálených Cerhovic. Zápas to byl pohledný pro
oko diváka, hrálo se útočně a v duchu pravidel tvrdě, nakonec štěstí se přiklonilo k našim a po
dvou gólech Davida Kratochvíla, jednom gólu Martina Váni, Jana Kubína a Davida Váni, si
naši odvezli výhru 5:3. Toto kolo se představila nová posila našeho celku, z Nučice přišel
nový gólman Jakub Hašek
Následující kolo přijel na Mořinu pro naše hochy neznámý soupeř z Březové. Zápas
byl velmi vyrovnaný, a pokud by jeden ze soupeřů dal ten den góla, bylo by to pro oba týmy
nespravedlivé. Zápas skončil 0:0.
Další pohárové kolo přišlo proti celku Karlštejna. Hosté se dostavili v malém počtu a
takto oslabený soupeř nedělal problémy domácímu celku a zaslouženě postoupil do dalšího
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kola poháru po výhře 4:0. O góly se postarali Jan Kubín, Maryan Matlyak, Lukáš Jambor a
David Kratochvíl.
Další kolo se odehrálo v hodně vzdáleném Zaječově. Zápas byl tvrdý, ne moc
pohledný, štěstěna se nakonec přiklonila k domácím, kteří po dvou gólech ke konci zápasu
rozhodli o výhře 2:0. Zápas však ovlivnil též svým konáním silně podnapilý rozhodčí
Vodička, který za nešetrný zákrok domácího stopera na Davida Váňu do oblasti pod kolenem,
nechal domácího hráče dohrát zápas a to bez udělení osobního trestu.
Páté kolo soutěže přivítal Baník Mořina celek ze Všeradic, kteří se oproti pohárovému
střetnutí sešel v hojném počtu. Hosté nakonec vyhráli 3:2 a o jediné góly se až ke konci
zápasu postarali Jan Kubín a Vladimír Zýka.
Další kolo Mořina vyjela do nedalekých Loděnic a po nepovedené první půli si Baník
odvezl slavného búra.
Následující kolo Baník přivítal celek z Chaloupek. Zápas nepohledný na fotbalové
akce, nakonec domácí po gólu Maryana Matlyaka urvali výhru 1:0.
Týden na to hráči Baníku vyjížděli na půdu nepříjemné Svaté a bohužel byl poražen
výsledkem 3:2. O góly se postarali Vladimír Zýka a David Kratochvíl. V zápase dostal
červenou kartu Vladimír Zýka, který si následující čtyři zápasy nezahrál. V zápase však opět
úřadoval hlavní arbitr Vodička, netřeba rozepisovat.
V devátém kole Baník přivítal nováčka soutěže dříve hrající i I.B třídu, Žebrák. Zápas
byl pohledný, vyrovnaný, ke smůle domácích dali hosté o jeden gól navíc a odvezli si výhru
2:1. O jediný gól se postaral Jan Kubín, ale za posledních 15 minut zápas musí hráči sklidit
potlesk, jelikož hráči hostů se nedostali takřka za svojí polovinu a nebýt i štěstí, zápas by
pravděpodobně skončil remízou.
Desáté kolo přineslo asi největší překvapení podzimní části soutěže. Na Mořinu přijel
celek rezervy Komárova, která v tu dobu obývala první místo tabulky. Zápas byl poznamenán
silným západním větrem a domácí si takticky vybrali východní stranu. První půli se naši hráči
ubránili velkému tlaku hostů a ve druhé půli i díky pomoci přírody domácí, po dvou gólech
Jana Kubína a jednom gólu Davida Váni, vyhráli 3:0.
Bohužel však následující kolo dopadlo sice podle očekávání většiny, ale jak se pod něj
podepsal hlavní rozhodčí Jan Špicl, to hráčům i divákům zůstane dlouho v hlavách. Hráči
Baníku zajížděli na půdu Cembritu Beroun. Hostům se povedl vstup do zápasu a za dvanáct
minut vedli rychle 2:0 po gólech Jana Nádra a jednom vlastním gólu. Pak ale nastali věci.
Nejprve první gól Berouna, který očividně spadl přímo na brankovou čáru, dokonce se
zaprášilo od vápna, ale rozhodčí přišel se svým, že viděl z půle hrací plochy, jak se třepotá
síť. Následné obracení osobních soubojů ve prospěch domácích, např. teatrální pád domácího
hráče před pokutovým územím hostů před druhým gólem a z následného trestného kopu
vyrovnání na 2:2. Následně vymyšlená penalta v 73. minutě. Vyloučení Martina Váni, kde
měl být spolu s ním vyloučen i hráč domácích, nic takového se neudálo. Frustrovaní hosté
následně dostali další dva góly a zápas nakonec skončil 5:2 pro domácí. Někteří hráči neměli
daleko k tomu, aby hlavního arbitra inzultovali, po pravdě nedivím se jim. Po zápase se
dokonce sepsala stížnost, která však neměla skorem žádný účinek.
Předposlední kolo Baník přivítal na domácím hřišti poslední celek z Libomyšle. Zápas
byl vyrovnaný a hraný na těžkém terénu a domácí nakonec vybojovali cenou výhru 1:0 po
vlastním gólu hostujícího hráče.
Poslední kolo naši hráči vyjížděli do Nižbora změřit síly s místním celkem. Hráno na
velmi mokrém terénu, návrat Vladimíra Zýka do sestavy po červené kartě a poslední zápas
pro Martina Váňu, který po posledním zápase zamířil do pražského Radotína. Zápas bojovný,
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na přihrávky nepohledný. Nakonec naši hráči si odvezli cennou výhru 3:0 po gólech Lukáše
Jambora, Maryana Matlyaka a Martina Váni.
Náš celek se umístil na hezkém osmém místě, i když rozestup mezi osmým celkem a
dvanáctým celkem byl pouhopouhých 5 bodů. Aby se Baník udržel následující ročník ve třetí
třídě, bude muset na jaře hodně zabojovat.

Konečně prázdniny!
Kdybych byl ministrem školství (i když ani to by asi nestačilo),
zavedl bych konec školního roku nejpozději v polovině června nebo ještě
lépe koncem května. Červen je totiž měsíc, kdy už ve škole všichni
fungují jen s vypětím posledních sil. Děti jsou už myšlenkami všude jinde,
jen ne ve škole, a snažit se je ještě něco naučit je naprosto naivní a
beznadějné. Zapomínají nejen domácí úkoly, penály, učebnice a sešity, ale občas to vypadá,
že nechávají doma i mozky. Není divu, v takovém počasí.
Psát za takových podmínek závěrečné písemky a testy se pak pochopitelně jeví jako
zvěrstvo a výsledky tomu odpovídají. Když potom společně analyzujeme chyby, je kromě

mých komentářů typu „Za takovou chybu je možný jediný trest, za úsvitu budeš zastřelen/a.“
slyšet i výkřiky „To není možný, jaká jsem kr...! nebo stručnější „To jsem fakt deb..!“
Vrcholným příkladem sebehodnocení je potom odpověď na otázku, jak dotyčný mohl udělat
takovou banální chybu, „To skutečně nevím, pravděpodobně jsem nebyl zcela při smyslech.“
To jsem si nevymyslel, je to pravda a dotyčný žák se v tom určitě pozná.
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Učitelé na tom nejsou o nic líp. Síly a trpělivosti rapidně ubývá a jedině vidina blížících
se prázdnin brání tomu, aby se poměrně milí a přívětiví lidé, kterými učitelé a zejména
učitelky jsou, měnili ve styku s osobami mladšími osmnácti let v nevyzpytatelná a agresivní
lidožravá monstra.
Určitým způsobem, jak z tohoto šílenství aspoň částečně uniknout, jsou školní výlety
nebo jako v našem případě týden na kolech. Ne, že by se jednalo o nějakou dovolenou či
relaxaci (zkuste relaxovat, když máte 24 hodin denně odpovědnost za 25 dětí, z toho 8
puberťáků), ale proti sezení v lavicích je to přece jen změna. Děti jsou na takových akcích
najednou poslušnější a chovají se (většinou) rozumněji, než ve škole. Snad uprostřed lesů
podvědomě tuší, že by mohly být předhozeny dravé zvěři?

Snad každý pochopil, že dosud šlo o nadsázku, i když s reálným základem. Vraťme se
tedy do reality. Letos naše škola opět vyrazila na tradiční cyklistický týden. Jeli jsme do
nového prostředí, protože nový mladý a ambiciózní majitel penzionu na Vysočině, kam jsme
jezdili dlouhá léta, nám dal najevo, že už pro něho nejsme dost dobrá klientela. To nás sice
dost mrzelo, ale ukázalo se, že všechno zlé je pro něco dobré. Chata Živec v Píseckých
horách, kterou jsme našli jako náhradu, leží uprostřed lesů a v okolí je asi 150 km
cyklostezek, kde jsme jezdili téměř sami. Ubytování bylo sice skromné, nicméně v příštím
roce projde celý objekt rozsáhlou rekonstrukcí, po které jeho úroveň výrazně stoupne. To by
se však pro nás nemělo projevit na ceně. Jak byly spokojené děti, je snad patrné z fotografií.
Červen je ve škole kromě shora zmíněného zoufalství také závěr roku (my učitelé
žijeme rokem školním, nikoli kalendářním, jako běžná populace) a čas k bilancování. Právě
končící školní rok proběhl navzdory personální nejistotě na jeho začátku poměrně v klidu a
bez podstatných problémů. V roce následujícím nás sice díky těhotenství jedné z kolegyň (to
se prostě mladým učitelkám občas stává) opět čekají personální změny, ale ty už jsou v této
chvíli naštěstí vyřešené. Do příštího roku tedy můžeme nastoupit relativně bez stresu.
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Pokud jde o prázdniny, hned na jejich začátku se rozběhne rekonstrukce podlah ve
dvou třídách školy, takže i v létě bude ve škole živo a o zábavu postaráno. To už se ale týká
jen některých dospělých a rozhodně ne dětí. Těm mohu jen popřát UŽIJTE SI PRÁZDNINY.
Petr Sodomka, ředitel ZŠ a MŠ Mořina

8. středisko skautů „Plantážníci“ Mořina
Oddíly Mořina, Mezouň a Tachlovice
Již neodmyslitelnou součástí prvních červencových
prázdninových dnů je odjezd místních dětí na letní tábor, pořádaný
naším skautským střediskem. Letos s nádechem novoty – po letech jsme byli nuceni
změnit místo tábora, opustili jsme Dobříšsko a letošní tábor oddílů z Mořiny a
Mezouně se koná v Týčku u Cerhovic. Oddíl z Tachlovic pak jede na samostatný tábor
do Štílečku u Sedlčan.
Nejstarší
děti
z Mořiny a Mezouně
odjíždí s vedoucími už
30.6. a mladší účastníci
tábora je následují
7.7.2018, tábor končí
21.7.2018 a veškeré
informace i průběžnou
fotodokumentaci
z tábora naleznete na
webových stránkách
střediska:
www.plantaznici.cz .
Nezbývá,
než
popřát všem účastníkům našich táborů to nejlepší počasí, hodně zábavy a
dobrodružství – a počkejme si, jak moc opálení a přírodou otužení se nám vrátí domů!

Loňský tábor v Porostlinách u Dobříše

Karel Fous, vůdce střediska
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Eiffelova věž – den (Francie)

foto Roman Vápeník
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