
Oslavy 100 let založení svobodného státu – akce 

 

Skauti sehráli nezpochybnitelnou roli při zakládání samostatného Československa v roce 1918, stejně tak 
spoluutvářeli společenské dění i v průběhu jeho existence. I proto pokládáme za důležité, abychom se do oslav 
stoletého výročí zapojili s náležitou energií. 

 

27. 10. tradiční velkotýnecký Lampionový průvod na Hradisko 

Dáme si sraz 15 minut před oficiálním začátkem průvodu u Staré klubovny (dveře společenského domu naproti 
řeznictví). Přijď prosím ve skautském kroji. Všichni společně pak půjdeme v čele průvodu s naší oddílovou 
vlajkou. V průvodu bychom rádi ukázali, že ve Velkém Týnci je 70 skautů! Na Hradisku pak budeme stát čestnou 
stráž u mohyly. 

 

28. 10. Sázení skautského stromu svobody 

Jde o takovou hezkou důstojnou akci pro nás i širokou veřejnost. Oficiální začátek je v 15:00 u Nové školy. Kromě 
výstavy historických fotografií Velkého Týnce bychom tam chtěli zorganizovat zpěv státní hymny, proslov a rádi 
bychom příchozím občanům rozdávali trikolóry na klopy oděvu. A potom samozřejmě budeme sázet náš národní 
strom – lípu. Přijď opět v kroji! Budeme potřebovat pomoc na místě (rozdávat čaj návštěvníkům, rozdávat 
trikolóry, kopat díru na strom :D…). Pokud můžeš, dojdi už v 14:30 (do klubovny). Nezapomeň pozvat své rodiče! 
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