František Bikár - Kozel

hlavní vedoucí, metodik, člen Rady sdružení a jednatel sdružení
*1979, nyní zaměstnán v mediální agentuře, dříve koordinátor volnočasových aktivit pro děti a
mládež v NGO

V roce 2007 úspěšně absolvoval vzdělávací kurz Hlavní vedoucí táborů pro děti a mládež (č.
13197/51-2003/10-4019) akreditovaný MŠMT.

Od roku 1994 jezdil na tábory jako dítě, od roku 1998 jako praktikant a v roce 2001 již jako
vedoucí oddílu. V roce 1998 byl asistentem trenéra volejbalové přípravky. V roce 2003 jel na
tábor jako metodik a spolutvůrce celotáborové hry na motivy Lexikonu ohrožených strašidel.
Funkci hlavního vedoucího plní již od roku 2007. Během těchto let se spolupodílel na přípravě
celotáborových her Egypt, Čína, Pravěk, Tři Mušketýři a Terestris. V minulých letech také
zavítal v roli vedoucího oddílu také na spřátelené letní tábory o.s. Camapamento99 a pražských
nízkoprahových klubů Beztíže a Husita.

Má neskonalý smysl pro humor a jeho dobrá nálada je nesmírně nakažlivá. Vyniká svým umem
v hru na perkusní nástroje. Je bývalým členem kapel Corbies (irská lidová hudba) a Pharamis
(funky).
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1998 sir Walter Maxwell / praktikant
2001 strážce Kamene země / vedoucí
2002 seržant McNott / vedoucí
2003 Vovsík Žravý / vedoucí, metodik
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2004 Kallitelés / vedoucí, metodik
2005 náčelník Oparura / vedoucí
2006 Bam Bam / vedoucí
2007 Faraon Mentuhotep I. / hlavní vedoucí, metodik
2008 Císař Š´-Chuang-Ti / hlavní vedoucí, metodik
2009 lovec Kopčem / hlavní vedoucí, metodik
2010 pan de Tréville / hlavní vedoucí, metodik
2011 Faun / hlavní vedoucí
2012 Sir David Livingstone / hlavní vedoucí
2013 Gomrath / hlavní vedoucí
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