Udatné ženy a udatní muži,
náš řecký národ zachvátily časy nejednoty a sporů.
Potřebujeme v našem osvíceném národu nalézt pravé hrdiny,
kteří neváhají pozdvihnout svoji zbraň i mysl na obranu
našich hodnot, ideálů a pokladů. Hledáme hrdiny podobné
bájným Řekům Herkulovi, Prométheovi, Achillovi, Odysseovi
a dalším. Cesta za konečným vítězstvím sjednocením Řecka
bude trnitá a bolestivá. Čekají Vás nelehké úkoly. Boje
s lítými šelmami, bájnými stvůrami a boje o holý život. Stejně
tak i úkoly vyžadující plné soustředění a veškerou chytrost
k přelstění protivníků a zákeřných čarodějnic.
Jste naší poslední nadějí na záchranu.
Neváhejte tedy a vyleštěte svoji zbroj, ozdobte svoje přilbice,
nabruste svoje zbraně a nakrmte své koně. Na lodě naložte
zásoby a vyrazte vstříc nebezpečí a nekonečné slávě. Tato
sláva zajisté přežije celá tisíciletí v příbězích našich
slavných bardů.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Pořadatel tábora
Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace ve spolupráci s oddílem
32. PTO Severka pod organizací Pionýr, z. s. – 32. pionýrská skupina Galaxie.

Sraz
V sobotu 16. července v ranních hodinách u klubovny (čas, bude upřesněn během června)
Zde naložíte kufry a batoh do Avie, tatínky poprosíme o pomoc s nošením táborových věcí.
Předáte potřebné dokumenty zdravotníkovi, zkontrolujeme hlavičky kvůli vším, a pak nás
čekají organizační pokyny, úvodní motivace a poté vyrazíme s dětmi na tábořiště.

Návrat
V sobotu 30. července v odpoledních hodinách ke klubovně (čas upřesníme během června).

Platba
4 000, - při zaplacení do 15. 6. 2022
4 500,- při pozdější platbě
Platbu za tábor lze provést jen převodem z účtu. Částku prosím uhraďte na účet 2100163623,
kód banky 2010, Fio banka.
• Variabilní symbol a bližší údaje k platbě vám budou automaticky zaslány po odevzdání
přihlášky. Variabilní symbol je jiný, než pro platbu registrace a akcí!
Připomínáme, že máte možnost požádat o příspěvek zaměstnavatele. Žádost o fakturu pošlete
emailem s fakturačními údaji Elis. Také některé pojišťovny dávají příspěvky na letní pobyty
nebo i Magistrát města Brna – odbor sociálních věcí. U některých pojišťoven jen možné pojistit
storno poplatek.

STORNO POPLATKY
po 15. 6.
po 1. 7.
po 13. 7.

storno poplatek 200,storno poplatek 1500,- (nakoupen je už část materiálu, vybavení a program)
nebo když dítě nenastoupí, vracíme 50 % stravného a dopravné

Důležité termíny
do 15. 5.
do 15. 6.
21. 6.

odevzdání přihlášky
platba tábora
předtáborová schůzka v klubovně pro nováčky

Předtáborová schůzka
V úterý 21. 6. 2022 v klubovně od 18.00 hodin. Schůzka zejména pro nováčky, kteří jedou
s námi na tábor poprvé. Dozvíte se bližší informace ohledně tábora, ukázku dobového oblečení
a ukázku vybavení na tábora.

On – line zpravodajství
V minulých letech jsme informovali rodiče a přátele z tábora pomocí on-line zpravodajství.
Táborové stránky najdete ve složce „Tábory“ na našich oddílových stránkách
www.severka.org. Najdete tam již teď všechny potřebné informace o táboře a během tábora
budeme přidávat aktuální dění a fotky.

Kontakt na vedoucí
•
•

hlavní vedoucí tábora Elis (737 421 758), elis.severka@gmail.com
zdravotník Lucka (605 728 877)

Další informace
Jakékoli dotazy Vám kdykoli ráda zodpovědí Elis nebo vaši družinový vedoucí. Pokud máte
zájem dozvědět se už před přihlášením něco více o průběhu tábora, o režimu a organizaci,
neváhejte nás kontaktovat.

TÁBOŘIŠTĚ
Naše tábořiště, které loni zasáhla rozsáhlá těžba dřeva, není stále možné používat. Bohužel
to bude trvat ještě několik let než se okolí a louky vzpamatují po zásahu těžké techniky.
Hledáme stále nové tábořiště, ale není to úplně tak jednoduché. Tak zatím budeme
využívat tábořiště našich spřátelených oddílů a brzy se snad usadíme i opět my.
V letošní roce se vydáme na tábořiště Rozkoš, které spravuje 91. pionýrský skupina Hády.
Tábořiště se nachází nedaleko Moravských Budějovic na louce obklopené lesy a potokem
Rokytná – mezi Rozkoší a Peklem (název stavení u příjezdové cesty) a Plukovem.
Tábořiště je velmi podobné našemu – žádná zděná budova, bez elektřiny a vodovodu, na
tož pak televize. Děti i vedoucí spí ve stanech s podsadou. Jídlo se připravuje v dřevěné
kuchyni. Vaříme si sami, děti se aktivně zapojují do veškeré práce na táboře – vaření,
příprava dřeva, pumpování vody, hlídky atd. Dále jsou zde kadibudky, vojenská umývárna,
hangár jako jídelna, sklad nářadí atd.
Více informací a fotek k tábořišti: https://pshady.cz/taboriste-rozkos/

Návštěvy
Upozorňujeme předem, že návštěvy na táboře nejsou z hygienických a psychologických
důvodů povoleny, rovněž platí zákaz mobilních telefonů (mimo táborové služebnictvo) –
důvody snad chápete. K táboru patří čekání na dopisy, odloučení dětí od rodičů a rodičů od
dětí.

Pošta
Každý den kromě neděle vyzvedáváme poštu, kterou poctivě předáváme dětem. Snažím se,
aby i děti vám zaslaly nějaké to psaní. Prosíme, pište dětem často, zvlášť těm nejmladším. Na
sraz můžete donést už napsané dopisy na první dny. Budete – li posílat balíky, pošlete prosím
dopředu zprávu, ať víme, že balík máme čekat a přihlásit se o něj na poště. Všechny balíky na
táboře se otevírají společně a rozdělují všem táborníkům.
Adresu tábora pošleme s dalšími upřesňujícími informacemi během června.

PROGRAM
Tentokrát nás motivace zavede do starověkého Řecka. Do doby plné bájí a pověstí, ale i
velkých bojů o území, střed kultur, ale i rozmachu umění, vědy a sportu. Vyzkoušíme si boj
dobovými zbraněmi, utkáme se s divou zvěří, okusíme atmosféru klasických olympijských her,
vyzkoušíme si zábavu starých Řeků i jejich opulentní hostiny. Zkrátka procestujeme celé
starověké Řecko a okusíme dobu, kdy hrdinové byli skuteční stejně, jako jejich nebezpečí.
Mimo her a soutěží je na programu plno zajímavých činností – tábornických, sportovních,
tvořivých, ale také koupání, vodní hry, výlety a samozřejmě nebudou chybět táboráky a zpívání
s kytarou. Kromě toho se děti učí starat samy o sebe, ať už při různých hrách, zajímavých
činnostech v lese nebo při podílení se na veškerém provozu tábora. Dopoledne čekají děti
různé tábornické a rukodělné činnosti, služba, hygiena a sporty, odpoledne se potom mohou
těšit na velké bojové hry, souboje o záchranu, střelecké soutěže, dřevárny a další program
celotáborové hry.

DOBOVÉ OBLEČENÍ
I letos podtrhneme motivaci společným dobovým oblečením. Antické Řecko dalo svým
rozvojem základ mnoha střihům, materiálům a designu evropskému oděvu. Proto bychom
rádi, aby si děti s sebou dovezly základní řecký oděv chiton neboli bílá tunika a pásek na
přepásání. Základní chiton je velmi jednoduchý na přípravu. Délku volte podle výšky, aby
tunika byla pohodlná a uzpůsobena k pohybu.
Dále přibalte bezpečnou zbraň (meč nebo malou sekyrku). A podle fantazie a vlastního
uvážení můžete přidat štít, helmici, zbroj na tělo, larpové zbraně, kopí.

VYBAVENÍ NA TÁBOR
Prosíme, věnujte velkou pozornost k vybavení dětí, spacákům a obuvi. Nedávejte dítěti
tenoučký spacák, kvůli jeho malé hmotnosti. Vybavte děti dobrými kotníkovými boty, které už
měly na nohách a víte, že je netlačí. Nepodceňujte výbavu do deště – pláštěnku a gumáky,
a také teplé oblečení je nutné. Letní večery můžou být i studené! Přibalte punčocháče, tenkou
čepici či rukavice. Při větší zimě se určitě neztratí. Velký batoh na vícedenní výlet (2–3 dny) by
měl dítěti na zádech sedět a být vybavený bederním i prsním pásem. Věříme, že snad všechny
oddílové děti takový batoh vlastní.
NEVHODNÉ, NEBRAT S SEBOU!
• velké nože
• cenné věci, šperky a velké finanční částky, tablety atd. -> Za tyto věci rozhodně
neručíme a nenabíjíme je.
• mobilní telefony – nepřejeme si, aby děti měly mobilní telefony, V případě nouze lze
volat vedoucímu tábora. Spojení přes mobil s rodiči zbytečně narušuje nejen chod
tábora, ale i váš klid doma bez dětí. Navíc mobily ve vlhkém prostředí zbytečně trpí,
děti je mohou ztratit nebo rozbít. A nemáme takové kapacity nabíjet telefony.

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ
• kufr (Nebráníme se, naopak doporučujeme nízké plastové krabice Ikea, pod postel se vejdou, jsou
průhledné a přehledné, zadrží vlhkost a neplesniví. Hůře se s nimi, ale manipuluje). Cestovní tašky
jsou nepraktické, děti v nich neudrží pořádek a můžou navlhnout.
• batoh na dvoudenní výlet (na spacák, karimatku, ešus, oblečení)
• menší batůžek na cestu
• spacák, karimatku
• deka (přes celou postel – ne 50 x 80 cm)! -> slouží jako hygienická vložka pro zakrytí matrace, ale
i v případě zimy jako přikrývka
• pevnější boty (pohorky) + tenisky + gumáky + sandály
• pláštěnka s kapucí (ideálně 2x)
• ešus –stačí jeden díl, víčko není nezbytně nutné
• hrnek – umělohmotný či plechový s uchem
• lžíce (příbor není praktický, z ešusu se s ním špatně jí)
• nůž (zavírací nebo v pouzdře!), použitelný – ne na parádu. Budou si s ním mazat chleba, škrábat
brambory.
• škrabku, pro ty, co neumí škrabat brambory
• láhev na vodu cca 1 litr. Zkontrolovat, aby netekla! (ideálně 2x)
• oblečení do přírody – outdoorové kalhoty, maskáče, kalhoty, tepláky, legíny, kraťasy, bunda,
mikiny, trička, tílka
• spací oblečení – teplé, v noci bývá zima
• spodní prádlo, ponožky (i teplé) - do igelitky nebo plátěného pytlíku
• plavky
• oddílový kroj a tričko, další oddílové oblečení + slušné kalhoty/kraťasy ke kroji
• obyčejný šátek, kapesníky
• něco na hlavu proti slunci – kšiltovka, klobouk
• fungující baterka (čelovka) + náhradní baterie a žárovka
• hygienické potřeby – ručník, osuška, šampon, mýdlo, prací prostředek, šicí potřeby, kartáček a
pastu, holky pořádný hřeben a náhradní gumičky
• krém na opalování, sluneční brýle, repelent proti komárům
• plátěný pytlík na špinavé prádlo (ne igelitka, může se zapařit a pak věci smrdí a plesnivý)
• blok, deník, psací potřeby (i pastelky), dopisní papíry, lepidlo, nůžky, známky nalepit na dopisy
(mohou zvlhnout a slepit se) + nadepsat adresy.
• uzlovačku, KPZ, knížku, karty apod.
• přiměřené kapesné 100–150 Kč (na dobroty, pohledy, …)
• na drobné věci např. spodní prádlo, hygienu, tábornické pomůcky atd. 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.

NA SRAZ JE NUTNO DONÉST
Prosíme vás o dodržení našich požadavků na povinnou dokumentaci na srazu – je to opravdu
nutné pro klidný průběh tábora po stránce zdravotnické. Nezapomeňte nás upozornit na
jakoukoli maličkost u Vašeho dítěte, zejména alergie a zdravotní „zvláštnosti“.
Vše odevzdejte v podepsané nezalepené obálce na srazu zdravotníkovi. Při návratu obálku
vrátíme.
Vzhledem ke stále pokračující koronavirové epidemii očekáváme opět upravené podmínky a
formuláře, které se budou s blížící prázdninami různě měnit. O změnách Vás bude informovat.
1.

Vyplněné čestné prohlášení (datum ze dne odjezdu!) -> Formulář bude dodán během
června podle aktuálních znění.

2.

POTVRZENÍ OD LÉKAŘE! - možno použít potvrzení ze škol v přírodě. Nově nesmí být starší
více než 2 roky.

Dle platné vyhlášky musí mít každé dítě potvrzení na speciálním formuláři, že se může účastnit
letních táborů (zotavovacích akcí). Tento formulář je součástí materiálů, které od nás
dostáváte.
3.

Průkaz zdravotní pojišťovny – Kopie!!!

4.

Případně předepsané léky – odevzdat zdravotníkovi s popisem. V žádném případě
nedávat léky dítěti do batohu s tím, že je bude brát samo!

5.

Dopisy pro první dva dny – než první dopis dojde, bude Vaše dítko celé nedočkavé. Takto
může dostat poštu již druhý den tábora.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: …………………………………………………………………………………………………
Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu………………………………………………………………………………….
Část A) Posuzované dítě k účasti na zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé*)
b) není zdravotně způsobilé*)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)
*) .............................................................................................................................................................
Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.
Část B) Potvrzení o tom, že dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO - NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh) ........................................................................................................
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ...........................................................................
d) je alergické na ......................................................................................................................................
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) ............................................................................................
datum vydání posudku
...………………………………………………………………………
podpis, jmenovka lékaře, razítko zdrav. zařízení
Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č.
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů
ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu.
Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické
zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař
provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání
odvolacímu orgánu.
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby..............................................................................
Vztah k dítěti ..............................................................................................................................................
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne .....................................................................

……….……….......................................................
podpis oprávněné osoby
Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne ................................................................
*) Nehodící se škrtněte.

