PŘEDTÁBOROVÁ SCHŮZKA 2018
Tábořiště
Letos se opět vydáváme na naše tábořiště pod Aueršperkem u Bystřice nad Perštejnem. Na začátku června se nám
podařilo dokončit most, střechu kostela, opravit záchody a plno dalšího. Všem, kteří nám pomáhali, moc děkujeme.
Ovšem největší úkol nás ještě čeká, postavit stany, zprovoznit kuchyň a nachystat vše, co je potřeba na tábory. Tímto
Vás zvu na stavěčku tábora 27. – 30. 6. Uvědomujeme si, že letošní termín není vůbec ideální a plně chápeme, že ve
všední dny pravděpodobně nepřijedete. Rádi Vás uvidíme aspoň v pátek či v sobotu. Více informací v emailu.
Složení vedoucích: Oproti loňskému roku se mnoho nemění.
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Technické informace:
Sraz: sobota 4. 8. v 8:30 u klubovny, zde Váš čeká u zdravotníka (Míši) kontrola dokladů
- list účastníka = bezinfekčnost s datem odjezdu
- potvrzení od lékaře – nesmí být starší 2 roky
- kopie kartičky pojišťovny
- případně předepsané léky nebo vitamíny, které dítko užívá (prosím uvést přesné dávkování)
- + kapesné k uložení a dopisy na první den
- Kontrola vší!
*Odevzdejte zdravotníkovi prosím všechny léky, vitamíny atd.
Kufr s batohem odnést prosím do Avie, která bude stát pod klubovnou na Lánech u kotelny. Tatínky poprosíme o pomoc
s nošením táborových věcí a jídla. Poté děti čeká úvodní motivace a organizační pokyny.
Děti se následně rozdělí do dvou skupin (Altair + Wasat a zbytek):
• Altair a Wasat (7. třída výše) vyrazí na zážitkovou výpravu s přespáním mimo tábor – připravujeme pro ně
zajímavý program, který není úplně ideální pro menší děti. Staroši budou mít sbalený batoh na 2 dny (1 noc) –
spacák, karimatka, ešus, hrnek, lžíce, pláštěnka, nožík, KPZ, šátek, papír a tužku, uzlovačka, láhev na vodu min.
1,5l, pokrývku hlavy, plavky, ručník a další potřebné vybavení na menší puťáček. Nebude se mnoho chodit, ale i
tak pevné, rozchozené boty. Na sebe kroj, pohodlné kraťase a boty + v batohu oddílové tričko na převlečení a
větší svačinu. Odpoledne je čeká vaření a teplé jídlo. Do Avie, tedy prosím kufr a malý batůžek.
• „Zbytek“ (Aldebaran, Mintaka, Nemesis) – Děti se vydají na tábořiště, kde pro ně čeká také zajímavý program,
ale uzpůsobený jejich věku. S nejmenšími se díky tomu můžeme v klidu vybalit, pobavit se a ukázat, co jak na
táboře funguje a jak probíhá. Nudit se určitě nebudou. Na cestu děti budou mít kroj, pohodlné kalhoty a pevnou
obuv. V malém batůžku pláštěnku, čepici na hlavu, dostatek pití a větší svačinu! Můžete přibalit karetní hry,
knížku či tužku a papír k zábavě do vlaku. Po příjezdu do Bystřice půjdou děti cca 5 km pěšky. Přepokládaný
příchod do tábora je kolem druhé hodiny. Po příchodu děti dostanou polévku, odpolední svačinu a večer teplou
večeři.
Návrat: Letos to vyšlo tak, že po nás již žádný další turnus nejede a tudíž je potřeba tábor zbourat. V tuto chvíli je pro
nás komplikované a velmi časově náročné odvést děti do Brna a pak hned se vracet na bourání. Velkou pomocí pro nás
bude, když si své ratolesti odvezete sami. Rádi bychom Vás tedy pozvali v sobotu 18. 8. na tábořiště, kde kromě odvozu

a případné pomoci, jako rodiče - odborníci sehrajete velkou roli při hodnocení závěrečné hry a motivace. Prosím přijeďte
na 9 hodinu, u cesty Vás budou čekat vedoucí a dále navigovat. Poté proběhne vysvětlení, organizace, společný příchod
rodičů do tábora, závěrečná hra a hodnocení, poslední nástup a oběd, kterým končí oficiálně tábor, a dle libosti můžete
odjíždět. V případě velké nutnosti je možné odjet dříve. Pokud nespěcháte na další tábory či dovolený budeme moc rádi,
když nám pomůžete s balením a bourání, ať už v sobotu odpoledne/večer, tak v neděli během dne.
Kdo nemám možnost přijet autem, může se domluvit s dalšími rodiči nebo pro něj přijedeme na vlakové/autobusové
nádraží. Kufry, zavazadla a část táborového vybavení pak dorazí v sobotu večer do klubovny, je možné vyzvednutí.
V případě problému dojet si pro děti, dopravíme je v neděli odpoledne/večer do Brna. Vše ještě upřesním na sraze tábora
a během tábora na stránkách nebo v emailu. Popis cesty na tábor v samostatné příloze.
Telefony: Elis 737 421 758
Míša 737 890287
Volejte prosím jen v případě, pokud je to nutné, ať nezaměstnáváte vedoucí od dětí. Zkuste nejdříve Elis a pak Míšu.
Pokud nezvedáme telefon, voláme pak vždy zpět.
Adresa:
Jméno táborníka
LT Severka
Bystřice nad Perštejnem
593 01
Prosíme, pište dětem často (klidně i každý den), zvlášť těm nejmladším. Na sraz můžete donést už napsané dopisy na
první dny. Budete – li posílat balíky, myslete i na ostatní táborníky. Všechny balíky na táboře se otevírají společně a
rozdělují všem táborníkům. Buchty máme rádi všichni.
Neposílejte prosím přehnané množství sladkostí, děti dostávají téměř každý den ke svačince nějakou sladkost. Při posílání
buchet, napište sms Elis, ať víme, že máme jet doopravdy druhý den na poštu ☺
Stránky tábora: http://www.severka.org/index.php/tabory/tabor-2018/
Na stránkách krom fotek a informací kolem tábora, najdete i vzkazovník, pro posílání vzkazů. Budeme se je snažit dětem
číst na nástupech nebo případně pokud, máte vzkaz pro nás vedoucí, pište také.
Na táboře mají děti mobily zakázané!!!!
Návštěvy jsou z hygienických důvodů také zakázány, prosím tuto skutečnost dodržujte!!
Kapesné není potřeba mnoho, děti nemají moc příležitostí, kde kapesné utratit. Pokud počasí dovolí, nakoupíme dětem
džusy a budou si je moci od nás zakoupit. Bohatě stačí 100 - 150 Kč.
Program tábora:
Už jistě víte, že letošní motivací se ocitáme v době starověkého Egypta. Kromě tradičního programu je pro děti
připraveno poznávání této doby, hledání pokladů a hrobek faraonů, výroba přívěšků, pořádné adrenalinové hry a menší
výlety. Neopomene tábornickou tématiku a učit se děti samostatnosti.
Dobové oblečení:
Každý vědec neboli egypťan by měl být vybaven:
- dlouhé bílé tričko nad kolena nebo bílou jednoduchou tuniku nad kolena – prosím dodržte délku nad kolena!
- opasek na tričko nebo tuniku – starší konopný, přírodní provaz (sežene v hornbachu a spol., karsu a pracovních oděvech
- egyptské sandály nebo jinou podobnou obuv

- náhrdelník s přívěškem – obdrží děti na táboře
Na táboře si děti tričko nebo tuniky vyzdobí dle egyptských motivů s barvami družin.
Můžete si s dobovým samozřejmě vyhrát i vy, můžete připojit ozdobné lemy, propracovaný opasek, další korále a
náhrdelníky. Fantazii se meze nekladou, zvláště pak té dětské.
Tunika: rozměry viz foto
Tunika se dá vytvořit velice jednoduše z širšího pruhu látky, kde uprostřed vystřihnete otvor na hlavu a po stranách
sešijete. Rukávy nejsou nutné, po většinu času máme teplo a v chladnějším počasí stačí dát pod tuniku tričko s dlouhým
rukávem. Otvor na hlavu a ruce můžete ozdobně zalemovat třeba nějakou příjemnější stužkou, aby neškrábala. Holky
mohou mít zúženější pas. Délka nad kolena, ať nebrání v pohybu. Moc krátká nevypadá hezky a odhaluje jisté partie.
Prosím barvu tuniky bílou!
Návod na ušití tuniky: http://www.tabor-profit.cz/news/vyroba-tuniky/
Vybavení:
Viz seznam věcí v propozicích
Pozor na:
Kufr
• Nezapomínejte na výšku kufru, kufr je uložený pod postelí. Z loňského roku se nám osvědčili podlouhlé plastové
bedny z ikea, které jsou průhledné a tudíž děti mají lepší přehled o tom kde, co má. Na cestu připojte klipy na
držení
Batoh na puťák
▪ Přiměřený batoh pro věk dítka na dvojdenní výlet. Důležité, aby měl batoh bederák!
Spacák
▪ Noci jsou chladné, teplý spacák je potřeba!!! Můžete nabalit i dva tenčí spacáky, případně deku navíc. Pro menší
děti je ideální k pyžamu jim dát spací mikinu, ať vědí, že mikina je také na spaní.
Boty
▪ Potřeba jsou pevné boty (pohory) na puťák, do špatného počasí. Plátěné tenisky se hodí akorát na teplé dny,
přibalte dětem i pevnější botasky. Pohory rozchozené, nové neochozené jsou k ničemu!
Deka
▪ Přes celou postel!!!! – ne 50 x 80 cm, nebo prostěradlo
-

Škrabku
Ešus stačí jeden díl + víčko, hrnek s oušek i lžička na provázku ->ideálně vše podepsané!
Láhev na vodu 2x, víčka navíc nejlépe
Krabička na sladkosti
Pláštěnka s kapucí 2x ideál
Teplé oblečení - večery jsou chladné, nebojte se přibalit i punčocháče
Plátěné pytlíky (na spodní prádlo – čisté, špinavé, hygienu, drobnosti), nezapaří se jak igelitové
Sanitární den – prací prostředky, kolíčky na prádlo, šicí potřeby – i malí
Na drobné věci např. spodní prádlo, hygienu, tábornické pomůcky aj. prosím pořiďte dětem různé plátěné
pytlíky, boxy, kapsáře apod. Pohled do stanu, kde se neustále válí hromada drobností, není pěkný. Děti takto
snáze udrží pořádek ve věcech. Šikovné plátěné pytlíky a látkové krabičky prodává např. Ikea.,
- Nejlepší je látkový kapsář na bočnici stanu – pruh asi 150 x 30 cm.
- Ramínko na kroj
Kroj i trička můžete zakoupit v klubovně ☺ Nové kroje by měli být hotové začátkem července. Půjde info.
Ke kroji prosím vhodné kalhoty rozumné barvy, ne tepláky, legíny či šusťáky. Vhodné jsou maskáče, staré rifle,
outdoorové kalhoty, pevné kraťasy!

