
 
Termín: 22. – 24. 4. 2016 

Sraz: 17:00 hod na autobus. nádr. Zlín 

Cena: 620,-Kč      

Návrat: 13:10 hod na autobus. nádr.  Zlín            

 
 

 

 

 

18. oddíl skautů Zlín Templáři 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se stiskem levice 

      Za oddílovou radu Ondřej Hájek  

VRÁCENKA (odevzdejte do 15. 4.2016) 

 

Náš syn …………………………se ZÚČASTNÍ / NEZÚČASTNÍ výpravy na Ivančenu. Současně zasíláme 
zálohu 300,-Kč. 

      Podpis rodičů:………………………………… 

Program: 

Pátek – ubytování, hra Beskydský průvodce. 
Sobota – celodenní túra (asi 20km) na Lysou horu, mohylu Ivančenu a peřeje, 
skautské služební léta – předání lipových lístků, karetní a deskové hry. 
Neděle – návrat do Zlína. 

S sebou: 
Skautský kroj (kdo nemá, tak reprezentativní oddílové nebo khaki tričko), batůžek 
na túru, pláštěnku, KPZ, uzlovačku, deník a skautskou stezku, psací potřeby, 
oblečení na spaní, hygienické potřeby, ručník, plavky, pevné boty na túru, oblečení 
na túru (větrovka, kalhoty či kraťasy, termoprádlo, rukavice a čepice), pití na túru, 
jídlo na 3 dny a PŘEZŮVKY. Další viz. Info pro Nováčky. 
NEBRAT KARIMATKU A SPACÁK!!! 
  
V ceně je zahrnuto ubytování a doprava. Ubytováni budeme v rekreačním 
středisku TJ Sokol Ostravice, nedaleko peřejí. Na místě je kuchyňka se sporákem, 
možnost uvařit si jídlo. 

V posledních dnech II. světové války popravili nacisté řadu 
členů Slezského odboje a mezi nimi také pět skautů z 1.oddílu 
Ostrava. Stalo se tak mezi 24. dubnem a 2. květnem 1945 
v polském Těšíně. V říjnu dalšího roku pak na Ivančenu 
vystoupali skauti z 30. oddílu Junáka z Moravské Ostravy a 
přinesli první kameny. 

Od té doby k mohyle chodili skauti, trampové i obyčejní lidé a 
nosili s sebou kamínky i balvany, ze kterých pomník narůstal. 
Ivančena se stala symbolem odboje proti nesvobodě a i když 
komunisté chtěli pochody k ní zakázat, nikdy se jim to 
nepovedlo. 

Mohyla v sobě nese nejen dramatický osudový příběh, ale 
stala se také výmluvnou symbolikou. Dnes zabírá asi 40 metrů 
čtverečních a 195 metrů krychlových. Sahá do výšky 4 metrů. 

 


