PŘEDTÁBOROVÁ SCHŮZKA 2022
Tábořiště Hády u Rozkoše u Jevišovic
Naše tábořiště je na několik let nepoužitelné pro pořádání táborů, a tak teď nás čeká období návštěv
různých tábořišť a uvidíme, kde se usadíme. Letos se vydáváme na tábořiště k našim kamarádům
z oddílu 91.PTO Hády. Tábořiště se nachází hodinku od Brna u obce Rozkoš mezi Moravskými
Budějovicemi a Moravským Krumlovem. Nákupy, poštu a lékaře budeme obstarávat v Jevišovicích,
větší nákupy a návštěvu nemocnice pak ve Znojmě (20 minut cesty)
Tábořiště je podobného rázu jako známe od nás, tedy přírodní, bez elektřiny a tekoucí teplé vody. Děti
spí v podsadových stanech po dvou, navštěvují kadiboudy a polní umývárnu. Účastní se táborového
chodu – služba v kuchyni, příprava dřeva, pumpování vody, noční hlídky.

NOVÁ ADRESA!
Jméno táborníka
LT Severka
Jevišovice
671 53
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 Kiki – 608 600 582, ideálně 2-3 dny dopředu, ať s tím můžeme počítat
v rámci nákupu a organizace jídel.
Letos budeme rádi i za ovoce a zeleninu z vašich zahrádek, domácí marmelády a zavařeniny!

Složení vedoucích:
HVLT
Zdravotník
Zásobovače
Kuchař
Programáci
Dokumentarista
Družinoví vedoucí
Další výpomoc

Elis
Lucka (výpomoc Míša a Frodo)
Míša + Pavel
Kiki + Tirís (1. týden) + Pavel (2.týden)
Zdeněk a Ševa
Hony
Maka, Moucha, Kuba a Honza
Myška, All, Mara

Technické informace:
Sraz v sobotu 16. 7. v 8.30 u klubovny.
Zde Váš čeká u zdravotníka (Lucka) kontrola dokladů + u druhé osoby kontrola vší + odnos zavazadel
do Avie
Potřebné doklady na sraz:
- čestné prohlášení s datem odjezdu -> nový formulář!
- potvrzení od lékaře – platnost 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 prosím odneste do Avie u klubovny. Dále Vás poprosíme o pomoc s nošením
táborových věcí a jídla z klubovny,
Cestu tam pojedeme autobusem, který si střídáme s turnusem před námi. Autobus nás nabere v 9.45
hodiny u kotelny na Lánech. Na cestu děti budou mít kroj, pohodlné a slušné kalhoty, pevnou obuv.
V malém batůžku pláštěnku, čepici na hlavu, papír a tužku, dostatek pití a jídla (první jídlo bude
pozdní oběd)! Po příjezdu děti čeká asi 1,5 km chůze do tábora, protože autobus nedojede až do
tábora. Předpokládaný příchod na tábořiště je kolem 12 hodiny, kde nás poté čeká prohlídka
samotného tábořiště a okolí, vybalování a zahájení programu. Pokud někomu bývá špatně, můžete dát
rovnou ráno kinedril.
Kroj i trička můžete zakoupit v klubovně, v týdnu před odjezdem na tábor, ještě upřesníme přesné časy.
Kroj i tričko je nedílnou součást táborového vybavení. Ke kroji prosím vhodné kalhoty rozumné barvy,
ne tepláky, legíny či šusťáky. Vhodné jsou maskáče, staré rifle, outdoorové kalhoty, pevné kraťasy
Návrat: V sobotu 30. 7. mezi 12.00 a 14.00 hodinou ke klubovně. Cestu zpět opět pojedeme
autobusem, který si též střídáme s dalším turnusem. Kufry a zavazadla dorazí pravděpodobně
v podobný čas. Bližší časy upřesníme během tábora pomocí emailu a informací na stránkách.
Telefony:
• Elis 737 421 758,
• Lucka 605 728 877 (zdravotník)
• Kiki 608 600 582 (kuchyň a balíky)
Volejte prosím jen v případě, pokud je to nutné, ať nezaměstnáváte vedoucí od dětí. Pokud nezvedáme
telefon, voláme pak vždy zpět.

Stránky tábora – Aktuálně tam najdete všechny potřebné informace a během tábora zpravodajství a
fotky. Po skončení tábora vám zašleme odkaz na Google disk, kde najdete fotky v plné velikosti a
můžete je dětem stáhnout a uložit.
Na táboře mají děti mobily zakázané!!!!
Návštěvy jsou z hygienických důvodů také zakázány, prosím tuto skutečnost dodržujte!!
Kapesné není potřeba mnoho (max. 150–200 Kč), děti nemají během tábora moc příležitostí, kde
kapesné utrácet. Sladkosti dětem uložte do podepsané krabičky, sáčku. Sladkosti děti odevzdávají do
příslušné bedny a vždy v poledňáku je jim otevřena.
Program a dobové oblečení:
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. A
v rámci tábora se také vydáme na 3denní puťák.
Dobové oblečení – 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, tj. ideálně ke kolenům. Dále můžete přibalit bezpečnou zbraň (pěnový meč nebo malou
sekyrku). A podle fantazie a vlastního uvážení můžete přidat štít, helmici, zbroj na tělo, larpové zbraně,
kopí.

Na tábor sháníme aktuálně tyto věci:
- Kachličky – různých tvarů a složení, rozbité i v celku
- Ponožky na hadrové koule
- Utěrky
- cestovní ledničku na uskladnění potravin

Vybavení: upřesnění
Viz. seznam věcí v propozicích
Pozor na:
Zavazadla – kufr, batoh a batůžek; Více zavazadel prosím dětem nebalte, nevlezou se jim do stanu.
▪ Kufr – nezapomínejte na výšku kufru, kufr je uložený pod postelí. Z loňského roku se nám
osvědčili podlouhlé plastové bedny Ikea (78 x 56 x 18 cm), průhledné, a tudíž děti mají lepší
přehled o tom kde, co mají, a navíc brání vlhkosti a neplesnivý. Na cestu připojte klipy,
gumičky nebo izolepu na držení. Cestovní tašky jsou nepraktické, děti v nich neudrží
pořádek a často vlhnou.
▪ Batoh na puťák - přiměřený batoh pro věk dítka na dvojdenní výlet. Důležité, aby měl batoh
bederák! Na cestu je dobré do něj zabalit neforemné věci jako spacák, karimatka, ešus atd.
▪ Batůžek na cestu
Deka na matraci
▪ Přes celou postel!(180 x 50 cm) – ne 50 x 80 cm, nebo prostěradlo.
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 nebo do špatného počasí. Plátěné tenisky se hodí
akorát na teplé dny, přibalte dětem i pevnější botasky. Pohory rozchozené, nové neochozené
jsou k ničemu!
▪ Dále ať mají děti holínky, sandály (ne jenom nazouváky kroksy), boty do potoka.
-

-

Ešus stačí jeden díl + víčko, hrnek s oušek a lžička na provázku -> ideálně vše podepsané!
Láhev na vodu 2x, víčka navíc nejlépe
Krabička nebo pytlík na sladkosti (podepsané!). Sladkosti v přiměřeném množství.
Pláštěnka s kapucí minimálně 2x
Teplé oblečení – večery jsou chladné, nebojte se přibalit i punčocháče nebo termoprádlo
Plátěné pytlíky (na spodní prádlo – čisté, špinavé, hygienu, drobnosti), nezapaří se jak igelitové
Sanitární den – eko 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 a také děti jsou z toho nešťastné. 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 - 170 x 30 cm.
Pokud máte staré úterky nebo hadry, budeme rádi.
Zpěvník!

