LETNÍ TÁBOR
Sraz: ve čtvrtek 1. 7. v 8:30 u klubovny
Návrat: v neděli 18. 7. cca ve 14:00 u klubovny
Pokud by někdo potřeboval, tak bude možnost dopravit zavazadla do klubovny den předem, tedy 30. 6. večer
v 18:00 nebo dle individuální domluvy.

1. 7. –18. 7.
2021

Tábořit budeme na Zubíku nedaleko Řečice. Tam i zpátky pojedeme na kolech. Každý si tedy sbalte na
cestu malý batoh s pitím a svačinou. Každý mějte na sraz kolo v dobrém technickém stavu, reflexní vestu
a helmu!!!
S sebou
Oblečení:
kroj; krojový šátek (na sebe na sraz); oblečení na spaní; dostatek spodního prádla a ponožek; teplé ponožky do spacáku;
trička; mikiny (svetry); pláštěnka; kraťasy; pokrývka hlavy; plavky; dlouhé kalhoty; bunda (k ohni a do deště); sportovní
oblečení.
Počítejte s tím, že veškeré oblečení dostane na táboře pořádně zabrat!
Boty:
lehké na běhání; pohorky (na výpravy a do deště); sandále; případně i holínky.
Jídelní potřeby:
ešus či miska, ze kterých rádi jíte; hrneček; láhev na pití; lžíce (případně i příbor), vše bezpečně označené, ať si to poznáte.
Hygienické potřeby:
malý ručník; osuška; utěrka + hadr do kuchyně (už se vám nevrátí); kartáček na zuby; zubní pasta; hřeben; kapesníky;
opalovací krém; repelent.
Na tábor si nemusíte brát žádné mycí ani prací prostředky (především mýdlo a šampon), společně budeme používat
ekologicky šetrné prostředky, kterými zajistíme, abychom v okolí tábora neznečišťovali přírodu.
Elektronika:
mobilní telefony budete na táboře moci používat pouze v mobilních poledňácích stejně tak, jako minulý rok. Ostatní
elektronika (tablety, notebooky, reproduktory atd…) jsou zakázány. Rádcové budou mít mobil určitě a k němu nabíječku +
stažené offline mapy.cz.
Jídlo:
Ve čtvrtek bude první jídlo odpolední svačina, takže si s sebou vezměte i nějaký oběd; sladkosti (zavřený ešus – proběhne
kontrola.)
Pokud doma rádi zavařujete a marmeládujete, tak sklenice marmelády, kompotu nebo okurek by celému táboru jistě přišla
vhod (je to čistě dobrovolné a rozhodně nic speciálně nekupujte).
Doklady:
Určitě nezapomeňte na všechny části přihlášky (rodiče mají v mailu) a kartičku zdravotní pojišťovny (mějte je připravené po
ruce již na srazu), bez těchto náležitostí nemůžete na tábor jet. Dále budete potřebovat skautskou průkazku či jiný průkaz, že
studujete.
Ostatní:
čelovka s náhradními bateriemi; malý batoh; velký batoh (výpravový); spacák; karimatka; ramínko na kroj; oblíbenou knihu
(nejlépe obalená, aby se jí nemohlo nic stát) a časopis do táborové knihovny, oblíbený polštářek do komfortzóny; peníze na
drobné výdaje (100,- bohatě postačí); kolíčky na prádlo; reflexní prvek viditelně umístěný na batohu; krabička b-komplexu
(proti klíšťatům); sirky; 2 roušky; 2 respirátory.
Pokud chcete mít nějaké osvětlení ve stanu, tak si předem připravte něco bezpečného (sklenici od zavařenin na svíčku,
petrolejku nebo něco na baterky. Volně položené svíčky nebudou povoleny!
Další věci záleží na vás.

LETNÍ TÁBOR
Věci na program:
5P (tužka, papír, šátek, uzlovačka, stezka); nováčka (nováčci); Stezku; rukavice na šerm (pracovní/zimní); meč (kdo má);
nůž; nůžky; štětec; 5 hadrakoulí (nejlépe výrazné barvy); hodinky (ne telefon); 2 kobercovky; malá tuba chemoprénu; 3
konzumní svíčky; fixy + pastelky; sklenice od okurek nebo od marmelády (nejlépe bez etikety); injekční stříkačky (čím větší
tím lepší); vodní pistole kdo má (určitě kvůli tomu nekupovat); křesadlo (nebo něco, s čím se dá zapálit oheň bez použití
sirek); 4 AAA baterky (spotřebujete je na programu, takže do čelovky si vezměte další); poštovní známka.
Programové oblečení:
brutál oblečení a boty (ty nejhorší hadry, kterým nebude vadit voda, křoví, bahno…); tmavé/maskovací oblečení na plížení
(dlouhé kalhoty a triko s dlouhým rukávem); 2x černé tričko bez potisku (ideálně čisté).
Družina:
věci na stavbu družinového přístřešku (plachta + lana); vařič a bombu; vybavená lékárna + lékárna na maskovačky;
družinová vlajka; buzola (ideálně dvě); sada na lepení kol; polystyren (cca 100cmX100cmX2cm); barvy na obličej (tmavé);
karton sirek; tekuté lepidlo (Herkules); zelený krepový papír; hrací kostky (čím více tím lépe pro vás); 5x tvrdý papír A4;
rozprašovač (postačí nějaký menší); 4 AAA baterky; 3m gumového popruhu, 4cm širokého (někdy se tomu říká “pruženka“,
seženete to určitě na náměstí v galanterii, ideálně černou barvu); 10 provlékacích spon (H spony; to čím si nastavujete třeba
délku popruhů u batohu, je podstatné aby vám to sedělo na ten gumový popruh; kotlík.
Léky:
Nezapomeňte si vzít léky, které musíte brát (hlavně alergici a astmatici), musí o nich být zmínka v přihlášce do tábora.
Brát si s sebou jiné příležitostné léky (Ibalgin na bolení hlavy atd.) je zakázáno - máme táborového zdravotníka, který bude
dobře vybaven!
Kluby:
Letos na táboře opět proběhnout kluby. Na výběr budete mít Kreativní, Fotopříběhový a Bushcraftový klub. Bližší info a
rozdělování do jednotlivých klubů proběhne na Pohoda tripu.
Kreativní: kousek látky (50x50 cm), kousek starší záclony (50x50 cm), jehla + nit, menší lahvička/krabička od
kosmetiky/kosmetická lahvička.
Bushcraft: křesadlo, sirky, nůž, cokoliv, co máte doma a dá se použít při přežití v přírodě.

Informace pro rodiče:
Kontakty:
Kateřina Nečasová - vůdce tábora (602 392 505); Martin Daněk - zástupce vůdkyně (724 339 850). Pokud Vám telefon
nezvedneme, napište SMS a my se ozveme zpět. V průběhu tábora neproběhne žádný návštěvní den, prosíme rodiče, aby v
případě nutnosti konzultovali jakoukoliv mimořádnou návštěvu nejprve s námi.
PCR test:
Pro účast na tábor bude pravděpodobně potřeba PCR test či pravděpodobně alternativa v podobě ukončeného očkování či
prodělaní nákazy. Jakmile budou podmínky jisté, obdržíte informace na email.

