M*A*S*H 2020
1.- 15. 8. 2020
POVOLÁVÁME VÁS K VÝKONU VÝJIMEČNÉHO VOJENSKÉHO CVIČENÍ
Všechny vojenské lékařky, všichni vojenští lékaři POZOR!
Válka v Koreji je neúprosná a každý den stovky vojáků potřebují
lékařské ošetření. Severní Korea opět zaútočila na Jižní Koreu
podporovanou americkými jednotkami a hrozí, že bez přísunu
zdravotníků, sester a lékařů se o raněné vojáky nebude mít kdo
postarat.
Proto potřebujeme vás, americké i české lékařské naděje, abyste
sebrali odvahu a vyrazili do vybrané mobilní armádní chirurgické
nemocnice M*A*S*H u jihokorejského města Bystřice nad Pernštejnem
(speciální kód M*A*S*H 2020)
Budeme vás očekávat v plné polní v sobotu 1. srpna 2020 u americké
základny ZŠ Arménská v Brně. Další postup je pro vaši bezpečnost
přísně utajen.

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

Sraz:
V sobotu 1. srpna v ranních hodinách v klubovně (čas, bude upřesněn na
předtáborové schůzce).
Zde naložíte kufry a batoh do Avie, tatínky poprosíme o pomoc s nošením
táborových
věcí.
Předáte
potřebné
dokumenty
zdravotníkovi,
zkontrolujeme hlavičky kvůli vším. Pak nás čekají organizační pokyny,
úvodní motivace a poté vyrazíme s dětmi na vlak.

Návrat:
V sobotu 15. srpna v odpoledních
předtáborové schůzce).

hodinách

(místo

a

čas

upřesníme

na

Zavazadla:
Každé dítě s sebou bude mít kufr s oblečením, batoh na vícedenní výlet
a malý batůžek na cestu. Do velkého batohu sbalte spacák, náhradní
boty, karimatku, deku, ešus, podobné větší a neforemné věci. Více
zavazadel prosím nebalte, máme omezený prostor. Zavazadla po táboře
(v den návratu) přijedou opět ke klubovně.

Platba:
3 800, - při zaplacení do 21. 6. 2018
4 500,- při pozdější platbě

Platbu za tábor lze provést jen převodem z účtu (fakturu pro vašeho
zaměstnavatele rádi vystavíme). Částku prosím uhraďte na účet
2100163623, kód banky 2010, Fio banka.
• Variabilní symbol pro platbu najdete v přihlášce, případně na
webových stránkách a v emailu k táboru. Variabilní symbol je jiný,
než pro platbu registrace a akcí!
Připomínáme, že máte možnost požádat o příspěvek zaměstnavatele i některé
pojišťovny dávají příspěvky na letní pobyty nebo Magistrát města Brna – odbor
sociálních věcí, Malinovské náměstí 3. U některých pojišťoven jen možné
pojistit storno poplatek.

Při odhlášení:
po 21. 6. storno poplatek 200,po 12. 7. storno poplatek 1000,- (nakoupen je už materiál, vybavení a
program)
po 27. 7. nebo když dítě nenastoupí, vracíme 50 % stravného a dopravné

Důležité termíny:
Do 31. 5.
Do 21. 6.
14. 6.

Odevzdání přihlášky
Platba tábora
Předtáborová schůzka v klubovně

Předtáborová schůzka:
V neděli 14. 6. v klubovně v odpoledních hodinách. Dozvíte se bližší
informace ohledně tábora, ukázku dobového oblečení, pro nováčky ukázka
vybavení na tábor a můžete se podívat na fotky a videa z loňských
táborů. (Bližší propozice koncem května)

Stavěčka 19. 6. – 21. 6.
Jako každoročně nás čeká stavěčka tábora. Opět se na Vás obracíme
s prosbou a budeme moc rádi, když nám přijedete pomoci. Nebude se jen
stavět, ale i opravovat poničené podsady, opravovat most, záchody a
možná proběhne stavba nového sklípku. Do práce se mohou zapojit nejen
tatínci při práci se dřevem, nošení a stavbách, ale samozřejmě
i maminky, které se starají o pracovníky, tím, že je nasytí a zabezpečí
úklid okolo. Pomohou s hrabáním posečené trávy a dalšími drobnostmi.
Nemusíte se bát vzít s sebou také vaše robátka. Ta si mezitím pohrají,
občas pomohou s lehkými pracemi a tímto způsobem se i ony učí, že
postavit tábor nelze ze dne na den a že to stojí mnoho úsilí. Doprava
na tuto akci je vlastní, stravu zajišťujeme my, stany zapůjčíme, spacáky
potřebujete vlastní. Je samozřejmě možné přijet jen na sobotu nebo
neděli. (Propozice ke stavěčce budou na začátku června)

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

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, máte možnost se nás zeptat po
schůzkách Severky a prohlédnout si kroniky z minulých let nebo fotky a
videa z loňských táborů.

Kontakt:
Elis
Eliška Masaříková
737 421 758
elis.severka@gmail.com

MOBILNÍ ARMÁDNÍ NEMOCNICE
Naše tábořiště se nachází v malebném údolí říčky Bystřičky nedaleko
Bystřice nad Pernštejnem za vesnicí Dvořiště. Tábor je stálý a ryze
přírodní – žádná zděná budova, bez elektriky a vodovodu, natož pak
televize. Tábořiště je vybaveno klasickými podsadovými stany,
srubovou kuchyní, kadibudkami, vojenskou umývárkou. Útočiště při
nepřízni počasí nacházíme v dřevěné jídelně a herně neboli chrámu.
Srubová kuchyň je vybavena standardním vybavením, vaříme na polní
kuchyni a sporákách s troubou.
Ve srubu je také sklad potravin,
který je zabezpečen proti nevítaným hostům. Vaříme si sami, děti se
aktivně zapojují do veškeré práce na táboře – vaření, příprava dřeva,
pumpování vody, hlídky atd. Pitnou vodu využíváme ze studny
a zásobujeme jí všechny konce tábořiště. Teplá voda je v kuchyni a
při velké, pravidelné hygieně po ohřátí ve vojenské sprše.
V nejbližším okolí jsou lesy, převážně jehličnaté a louky podél
meandrující říčky. Okolo tábořiště vede málo frekventovaná turistická
stezka. Přímo nad tábořištěm se nachází zřícenina hradu Aueršperk ze
13. století, poblíž hrajeme většinu her. Nedaleko pak je možno
navštívit rozlehlejší zříceninu Zubštejn, zde se děti pravidelně
vydávají na výlet. Další okolí se pyšní několika méně významnými
ruinami hradů, dlouhými i kratšími štolami (Morie, Dračí sluJ) a je
možno navštívit i slavný Pernštejn. Vzdálenost od Bystřice nad
Pernštejnem je 5 km. Tam nakupujeme každý den čerstvé potraviny,
chodíme na poštu a případně vyhledáváme lékařskou pomoc. Děti se za
ta léta postupně seznamují s okolní krajinou a památkami.
Více informací a fotek k tábořišti:
http://www.severka.org/index.php/tabory/nase-taboriste/

Adresa tábora:
Jméno dítěte
LT Severka
Bystřice nad Pernštejnem
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, pak pouze ty adresované celému táboru (buchty máme rádi
všichni). Neposílejte prosím žádné přehnané množství sladkostí, děti
dostávají téměř každý den ke svačince nějakou sladkost. Všechny balíky
na táboře se otevírají společně a rozdělují všem táborníkům.

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 i čekání na dopisy, odloučení dětí od rodičů a rodičů
od dětí. Tábor je vyvrcholení veškeré oddílové práce a soužití s
celou táborovou rodinou tomu jen napomáhá. V případě problému a
nutnosti rychlého spojení můžete zavolat hl. vedoucímu tábora – Elis
(737 421 758), hospodáři Míši (737 890 287) a progamákovi Tirís
(776 689 447)

PROGRAM
Celým táborem se bude jako každoročně prolínat celotáborová hra –MASH
2020 na motivy stejnojmenného vojenského seriálu. Děti si vyzkouší roli
zdravotníků v mobilní chirurgické nemocnici, okusí dopady války, ale i
americký vojenský humor. Mimo her a soutěží je na programu plno
zajímavých činností – tábornických, rukodělných, dřevárny, ale také
koupání, vodní hry, sportovní turnaje, výlety a samozřejmě nebudou
chybět táboráky a zpívání s kytarou u ohně. 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.

DOBOVÉ OBLEcENÍ
Letošní dobové oblečení je velmi jednoduché a prosté. Prosíme, aby si
děti s sebou přivezli maskáčové, zelené nebo šedé dlouhé i krátké
kalhoty! Můžete přibalit také tričko v podobných barvách. Zkrátka jedná
se nám o vojenské oblečení. Děti v rámci tábora obdrží od nás dvě
táborová trička – motivační s hodnostmi a památkové s potiskem.
Fantazie se meze nekladou, pokud máte můžete přibalit i jiné vojenské
vybavení např. helmu, kanady, vojenská butilka na pití, vesta atd. Jen
tentokrát vynechte dětské pistolky a podobné zbraně.
Na závěr máme na Vás prosbu, pokud máte doma nebo byste sehnali lékařské
bílé pláště, zelené staniční oděvy, roušky a jiné lékařské vybavení,
budeme za všechny věci moc rádi. Můžou být už starší a použité.
Využijeme tyto věci k hrám, motivačním scénkám a celé atmosféře tábora.
Uvědomujeme si, že vlivem aktuální koronavirové situace je toto zboží
nedostatkovým zbožím a určitě ho nechceme brát potřebným!

VYBAVENÍ NA TÁBOR
Prosíme, věnujte velkou pozornost vybavení dětí, spacákům a obuvi.
Nedávejte dítěti tenoučký spacák, kvůli jeho malé hmotnosti. Vybavte
děti dobrými kotníkovými boty, které už měly na nohách a vědí, že je
netlačí. Nepodceňujte výbavu do deště - pláštěnku a gumáky, také teplé
oblečení je nutné, nejen letní, večer bývá zima! Přibalte punčocháče,
tenkou čepici či rukavice. Při větší zimě se určitě neztratí. Batoh na
vícedenní výlet by měl dítěti na zádech sedět, měl by být vybavený
bederním pásem a všechny věci by se mu do něj měly pohodlně vejít.
Věříme, že většina oddílových dětí takový batoh vlastní.

NEVHODNÉ, NEBRAT S SEBOU!!!
•
•
•

velké nože
cenné věci, šperky a velké finanční částky, Mp3 přehrávače,
tablety atd. -> za tyto věci rozhodně neručíme a nenabíjíme je
mobilní telefony – Nepřejeme si, aby děti měly mobilní telefony.
V případě nouze lze volat vedoucím 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
telefon.

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) a
menší batůžek na cestu
• spací pytel, 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) + gumáky + sandály + tenisky
• pláštěnka s kapucí (ideálně 2x)
• ešus – plastová/nerezová miska
• 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
děti mazat chleba, škrábat brambory.
• láhev na vodu cca 1 litr. Zkontrolovat, aby netekla!!! (ideálně 2x)
• oblečení do přírody – outdoorové kalhoty, kalhoty, tepláky, legíny,
kraťasy, bunda – větrovka, mikiny, košile, trička… dle uvážení
• 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 pevné kalhoty ke
kroji (ne tepláky nebo ne legíny)
• obyčejný šátek, kapesníky
• něco na hlavu proti slunci - kšiltovka, klobouk
• dobové oblečení – viz výše
• 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, …)
• 1 utěrka do kuchyně
• staré hadry do kuchyně, pokud máte (není nutné)
• 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.
Děkujeme.

1.

Vyplněný list účastníka (datum ze dne odjezdu!), s uvedením
zdravotní pojišťovny, zdravotních „zvláštností“ a telefony s adresy
na rodiče v době pobytu na táboře!!!

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.

Peníze – chcete-li využít možnosti (zvláště u malých dětí) uložit
dětem kapesné u nás.

7.

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

LIST ÚČASTNÍKA
(odevzdává se na srazu)
Jméno a příjmení:
.....................................................................
Kontakt na rodiče nebo jiné zástupce zastihnutelného v průběhu
tábora:
Jméno a příjmení:
.....................................................................
.....................................................................
Adresa:
.....................................................................
Telefon:
.....................................................................
....................................................................

BEZINFEKČNOST
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu,
dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.)
a krajský hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní
opatření. Není mi též známo, že by dítě v posledních dvou týdnech přišlo
do styku s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí. Jsem si vědom
právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto moje prohlášení
bylo nepravdivé.
Zvláštní úraz. pojištění:
.....................................................................
Zdravotní potíže / alergie:
.....................................................................
.....................................................................
Upozorňuji na tyto potíže / nutnost braní léků:
.....................................................................
.....................................................................
Dítě je: plavec / neplavec
V…………………………………………….

dne………………………………………
(datum odjezdu)

Podpis…………………………………………………………

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.

