
вересень 2017р. 
Дорога Пластова Родино! 
 
Вітаю Вас з початком нового пластового року. Маю надію, що всі приємно провели літо.  
  
Цього літа наші новаки навчилися про Канаду на таборі „Гори до моря”. Новачки мали 
цікаву програму фантазії на таборі „Ключ до країни чудес”. Немале число нашого юнацтва, 
старшого пластунства та сеніорів відбули Ювілейну Міжкрайову Пластову Зустріч (ЮМПЗ) 
коло Міттенвальду, Німечинна, де 70 років тому відбулася перша Пластова зустріч. 
Декотре наше юнацтво брало участь на різних вишколах. На нашій оселі цього року 
відбулися крайові вишколи новацьких та юнацьких виховників, як і табір „Золота Булава“. 
Велике число нашого юнацтва також відбули станичний табір „Змаг ІІІ“, на оселі та в 
околиці Оттави. 
 
Запрошуємо цілу пластову родину на відкриття Пластового Року в Торонті, яке відбудеться 
в суботу 9го вересня. Прийдіть чисельно до Пластового дому – відкриємо молебнем, а 
опісля буде Станичний Апель. Після апелю буде можливість почути спомини з новацьких 
та юнацьких таборів з цього літа – запрошуємо всіх на станичне барбекю – BBQ.  
 
Закликаємо все новацтво, юнацтво, старших пластунів та сеніорів взяти участь у параді 
Українського Фестивалю 16го вересня. Збірка в High Park о год. 10:30 ранку. Просимо всіх 
прийти в своїх хустках та таборових сорочинках, чи то з цих літніх таборів чи з минулих.  
Покажемо громаді, як наші пластуни вміють співати та забавлятися в пластовому дусі. 
 
Побачимося на Апелі! 
 
Унизу короткий Станичний календар з важливою інформацією. 
 
Готуйсь!  СКОБ! 

 
пл. сен. Любомир Белей “V” 
 

Початок Пластового Року! 
Відкриття пластового року в Пластовому домі: 
субота, 9го вересня 

 Молебень і Станичний апель 
(перехід уладів та відзначення)  

 Збірка о 4:00 п.п. в одностроях 

 Спільна вечеря – барбекю    

 



Український фестиваль – парада   

субота, 16го вересня 

 Збірка о 10:30 ранку при вході до 
High Park  

 Участь у параді в таборових 
сорочинках з хусткою або в 
одностроях  

 
 

 

Реєстрація на 2017-2018 рік: 
23го і 30го 
вересня  

субота новацтво Реєстрація і вкладка 2:00 – 4:00 п.п. 

20го і 27го 
вересня 

середа юнацтво Реєстрація і вкладка 7:00 – 9:00 веч. 

 

Вкладка на рік для новацтва та юнацтва – $425 (після 9го жовтня $475) 
Під час реєстрації: 

 Прийти на реєстрацію в даний час до Пластового Дому (516 The Kingsway) 

 Принести виповнену реєстраційну анкету 

 Віддати анкету канцелярії разом з оплатою (чеки виписати на: Plast 
Toronto) 

За членів, які вертаються, можна вислати анкету з оплатою до Пластового Дому 
поштою.  
 

Перші сходини і сходини з батьками: 
20го вересня середа юнацтво Перші сходини юнацтва о год. 7:30-9:00 веч. 

23го вересня субота новацтво Перші сходини новацтва о год. 2:30-4:00 п.п. 

30го вересня субота новацтво Перші сходини для нових членів новацтва і 
сходини з батьками o год. 2:45 п.п. 

 

Юнаки й юначки (народжені в 2002р. або раніше): 
Якщо Ви зацікавлені працювати з новацтвом як виховники (братчики й 
сестрички), просимо виповнити форму зголошення, яку можете підібрати в 
канцелярії. 
 

Кадра виховників УПЮ – середа, 6го вересня, год. 6:30-9:00 веч. 
Кадра виховників УПН і УПЮ – середа, 13го вересня, год. 6:00-8:00 веч. 


