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Vážení rodiče,
28. oddíl skautů a 28. smečka vlčat pořádá jako každoroční
vyvrcholení své celoroční činnosti skautský stanový tábor. Koná se
tradičně první 3 týdny v červenci (letos od 30.6. do 21.7.2018) na
našem tábořišti u Matějovce v jižních Čechách v oblasti České
Kanady známé svou pěknou přírodou.
Ubytování je ve dvoulůžkových podsadových stanech. Stravování
je zajišťováno službami složenými z chlapců, kteří si připravují jídlo
sami pod dohledem vedoucích. Po celou dobu tábora je připraven
pestrý program odpovídající věku chlapců. Chlapci se zúčastní
mnoha závodů a her procvičujících tělesnou a tábornickou
dovednost. Budou si plnit své skautské a vlčácké stezky (je to malý
sešit, který provází chlapce životem vlčete / skauta), plnit vlčky a
odborky (speciální zkoušky) a mohou si na táboře také splnit svůj
skautský / vlčácký slib. Protože nedaleko táboří dívčí oddíl Astry z
našeho střediska, nebudou chybět ani pravidelné společné akce.
Pod vedením zkušených vedoucích tak chlapci prožijí tři týdny v
nádherné přírodě, která je lákavým místem pro aktivní odpočinek
od rušného a nezdravého města.
Letní tábor je nejvhodnější příležitost k uplatnění skautských
výchovných metod, jejichž snahou je pomoc při výchově
samostatného, respektujícího člověka. Tábor může někomu
připadat příliš dlouhý a náročný, ale naše dlouholetá zkušenost
potvrzuje, že tato doba je právě akorát tak dlouhá pro prožití toho
velkého dobrodružství, po kterém dětská duše tolik touží.
V této brožuře naleznete všechny důležité informace o tomto
táboře. Budete-li mít jakýkoliv dotaz nebo si nebudete čímkoliv jisti,
obraťte se na vedoucí na schůzkách nebo na vůdce tábora.
Vůdce tábora: Pipin – Ondřej Kocián
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ORGANIZACE TÁBORA
Místo

Tábor se nachází asi 1 km od malé vesničky Matějovec (11 km severozápadně
od Slavonic v jižních Čechách) v přírodním parku Česká Kanada. Asi 150 m od
tábora je Hladový rybník, který je vyhlášený jako nejlepší rybník na koupání
v celém okolí. Louku v lese, na které táboříme, máme zapůjčenou od Lesů České
republiky. Stojí zde velká dřevěná kuchyně s jídelnou (zůstává zde přes rok).

Ubytování

Chlapci bydlí po dvojicích v podsadových stanech. Jedná se o dřevěné
podsady velikosti 2x2m a výšky 80-100 cm, na kterých je natažena nepromokavá
stanová plachta. Spí se na dřevěných postelích (s karimatkou nebo doporučeným
molitanem), které jsou umístěny na kůlech ve výšce asi 40 cm. Zem je pokryta
dřevěnou podlážkou, která izoluje od vlhkosti a chladu.

Doprava

Doprava do stanice Dačice a zpět bude zajištěna vlakem, zbytek cesty
do Matějovce autobusem. Přesná hodinu srazu a návratu je uvedena v přehledu
na straně 16.
S sebou na sraz:
• prohlášení o bezinfekčnosti (příloha této brožury nebo na www – nutné!),
• potvrzení od lékaře o tom, že je dítě schopno účastnit se letního tábora
(příloha této brožury nebo na www – nutné!),
• očkovací průkaz, kartička pojištěnce zdravotní pojišťovny (nutné! vše výše
uvedené prosíme v podepsané obálce),
• pravidelně užívané léky (v podepsané obálce formátu A5 s označením
dávkování, jména a s přiloženým příbalovým letákem!),
• kroj (na sebe),
• krojové kalhoty krátké (při špatném počasí dlouhé + krátké na převlečení
s sebou na cestu); jedná se o kraťasy přírodní barvy (hnědá, zelená,
černá),
• pevné boty (tj. pohorky, kanady, pionýrky… holínky nejsou pevné boty!)
• pláštěnka (pevná, mikrotenová pláštěnka se zničí po prvním použití!)
• OSV (osobní vybavení = papír, tužka, KPZ, stezka, uzlovačka,...),
• jídlo a pití na první den.
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Zdravotní zajištění

Po zdravotní stránce se o náš tábor bude starat zdravotník Pipin – Ondřej
Kocián a jeho zástupce Tulák – Daniel Jón, kteří jsou přítomní po celou dobu
tábora. V případě vážnějších problémů jej můžete osobně nebo telefonicky
kontaktovat (viz kontakty na str. 15). Kromě táborového zdravotníka zajišťuje
zdravotní péči praktický lékař z nemocnice v Jindřichově Hradci. Taktéž většina
členů vedení má absolvovaný zdravotnický kurz.
V případě vážnějších zdravotních problémů během tábora se s vámi co
nejdříve spojíme prostřednictvím kontaktu uvedeného v přihlášce.
Jestliže nastaly nějaké závažné změny týkající se zdravotního stavu dítěte,
než jaké byly uvedeny ve zdravotním dotazníku v přihlášce do oddílu (zejména
závažné úrazy, změny v alergiích a onemocnění během uplynulého roku), uveďte
je do poznámek na rubu táborové přihlášky.

Adresa:

Pošta
LST STOPAŘI,
Matějovec,
378 81 pošta Slavonice

Prosíme vás, abyste dětem neposílali balíky plné sladkostí a ovoce. Bývá to
často zdrojem hamounění, žebrání a dětské závisti a navíc je nutno uvážit delší
dobu dodání balíků. V případě krajní nutnosti poslání balíku (např. při
zaslání chybějící částí vybavení), neposílejte jej doporučeně, musíme pro něj pak
složitě jezdit do Slavonic. Chcete-li chlapcům přilepšit, můžete poslat něco, co se
rozdělí mezi všechny účastníky tábora, případně využít tzv. Buchtodne (v Brně
se přistaví auto, do kterého je možné uložit buchty a ovoce pro celý tábor, přesné
informace při odevzdání zavazadel – poznačte prosím, kterému táboru je balík
určen, buchty jsou dopravovány na tábory Stopařů i Aster současně). V případě
došlých balíků se sladkostmi bude obsah balíků (z výše uvedených důvodů)
rozdán mezi všechny účastníky. Doufáme, že naše důvody chápete a budete
toto rozhodnutí respektovat.
Někdy se stává (zejména u mladších chlapců, kteří jsou na našem táboře
poprvé), že píší rodičům, jak se jim stýská, jak je to tam hrozné apod. Víme, je
to pro ně náročné, protože mnozí jsou poprvé tak dlouho sami. Budete-li mít
s chlapcem jakýkoliv problém, je asi lepší více mu psát a případně se telefonicky
spojit s vůdcem tábora, než na základě smutného dopisu mnohdy zbytečně jezdit
na tábor. Nabourává se tím chod tábora a přístup ostatních dětí (také zatouží po
rodiči a o to více se trápí steskem po domově).
5

Návštěvy rodičů

Návštěvy rodičů na táboře nejsou vhodné z důvodu narušování chodu
tábora a citových depresí ostatních účastníků tábora, kterým rodiče nepřijeli. Ze
zkušenosti víme, že takové návštěvy udělají ve finále většinou více zlého než
dobrého. Umožněte svým dětem naučit se samostatnosti. O to více pište, každý
dopis či pohled je vítán. V případě nutného dřívějšího odjezdu domů (např.
dovolená) konzultujte vše zavčas před táborem s vůdcem tábora! Výrazně to
ovlivní průběh tábora, protože družině bude člen chybět. Pokuste se tedy, prosím,
tomuto vyhnout a nechejte chlapce prožít celý tábor.
Pro hladké prožití tábora výrazně přispívá intenzivní účast při oddílové činnosti
a alespoň dvě vícedenní akce během roku.

Balení

Věci je vhodné zabalit do dřevěné bedny (dá se sehnat u starších lidí či
na půdách jako tzv. vojenský kufr, případně můžete návod na její výrobu nalézt
na http://www.vlcatalesna.skauting.cz
v sekci "Táborové info") nebo
do kufru (mnohem více však trpí vlhkostí na táboře), další věci doporučujeme do
batohu anebo do větších balíků (např. karimatka + spacák). Mějte na paměti, že
zavazadla se několikrát překládají, čili je potřeba, aby zavazadlo bylo dostatečně
odolné a kompaktní. Nedávejte hochům jako hlavní zavazadlo velký batoh nebo
tašku – nelze v nich udržet pořádek a přehled. Na vrch bedny patří pracovní
oblečení, obuv, případně sekera (povolena pro hochy od 10 let), protože tyto věci
budou potřeba ihned po příjezdu na tábořiště. Doplňkově doporučujeme vybavit
Vaše dítě tzv. kapsářem, který je možno zavěsit ve stanu – do kapsiček se dají
dávat drobné věci, které by se jinak povalovaly všude ve stanu (doporučení pro
výrobu naleznete taktéž na výše zmíněné webové stránce střediska/vlčat).
Nedávejte dětem s sebou na tábor žádné léky (včetně vitamínů, acylpyrinu,
kinedrilu). Tábor disponuje vlastní vybavenou lékárnou pro obecné použití.
Vyjímku tvoří samozřejmě lékařem předepsané léky pro pravidelné užívání a
specifická antihistaminika. Pravidelné braní léků a případné potřebné léky
(antialergické apod.) nahlaste a odevzdejte vedoucímu na srazu (v podepsané
obálce formátu A5 s označením dávkování, jména a příbalovým letákem). Pokud
máte možnost přispět zdravotnickým vybavením do táborové lékárny,
rádi Vaši pomoc uvítáme; za tímto účelem se, prosím, obraťte na vůdce tábora
(Pipin).
Na náš tábor a do přírody vůbec nepatří žádné elektronické věci
(videohry, walkman, rádio, mobilní telefon apod.), v opačném případě
budou tyto věci zabaveny a předány na konci tábora. V přírodě je spousta věcí,
které tyto "nezbytnosti" civilizace mnohonásobně překonají; krom toho není kde
nabíjet a v táborových podmínkách elektronika dost trpí (vlhkost, nestálost
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teplot…). V případě nutnosti je na táboře vždy telefon, na který se lze dovolat
(viz předposlední strana).
Na tábor je dobré vzít si malé kapesné, za které bude možno koupit různé
chybějící drobnosti (známky, obálky, pohledy, toaletní papír, krojové vybavení
aj.). Částka 150 až 200,– Kč je naprosto postačující. Kapesné si mohou účastníci
tábora uložit na účet v táborovém obchodě (lze předat na srazu), vyúčtování
bude provedeno po skončení tábora. Případně je možné (doporučujeme), aby
zůstatek po táboře zůstal v obchodě na účtu daného člena.

1
1
1
1
1
3
10
1
2
10
2
1
3
2
2
1-2
1-2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
5
1-2
2

Seznam věcí

krojové kalhoty dlouhé (tmavé přírodní barvy) NUTNÉ
krojové kalhoty krátké (tmavé přírodní barvy) NUTNÉ
krojová košile + krojový šátek NUTNÉ
boty pevné kotníčkové (pionýrky, pohorky) NUTNÉ
kalhoty dlouhé
ponožky tlusté
ponožky tenké
punčocháče nebo podvlíkačky
trenýrky nebo kraťasy
slipy/ternýrky
tílko
teplé podvlékací tričko nebo rolák
tričko s krátkými rukávy
košile flanelová
tepláková souprava (jedna na spaní)
svetr
mikina
bunda (šusťáková, příp. zimní)
šátek na hlavu
čepice (letní kšiltovka a zimní)
nepromokavá pláštěnka s kapucí
pracovní oblečení (stará košile, tepláky)
tenisky
holínky vysoké neděravé
lehká obuv (vietnamky, sandály)
plavky
kapesníky
ručník
utěrka na nádobí (nevratné!)
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toaletní potřeby (mýdlo, kartáček, pasta, toaletní papír, hřeben,
zrcátko, opalovací krém, brýle proti slunci, krém na boty, mýdlo nebo
prášek na praní, repelent…)
1
třídílná jídelní miska (ešus – lze zakoupit u nás, kontaktujte v případě
zájmu vedoucí), 2 lžíce, malá lžička (podepsané nebo budou podepsány)
1-2 ostrý zavírací nůž
1
láhev na pití (1,5-2l)
1
baterka nebo čelovka, náhradní baterie, náhradní žárovička (pro
baterku)
1
píšťalka vhodná na hlídku (kromě té, která je na kroji)
1
osobní vybavení (KPZ, uzlovačka, zápisník, tužka, tábornický deník...),
stezka vlčat nebo skautů, Vlčci)
1
dopisní papír, známky a adresy
1
šití (jehly, nitě, nůžky, špendlíky...)
1
pastelky, kniha, provázek, hudební nástroj, hry, zpěvníky
1
sekerka (od 10 let dovolená, od 11 let nutná)
1
teplý spacák a karimatka, případně molitan navíc do stanu
1
deka
1
malý batoh + větší batoh (na vícedenní výpravu)
1
2x2m igelitové folie (na přístřešek)
1
přiměřeně velký igelitový pytel na špinavé prádlo
1

Věci tučně napsané jsou naprosto nezbytné a povinné. Malí chlapci
musí mít věci podepsané (např. vyšitím jména, značkou, kterou dítě zná...).
V případě nalezených věcí bez podpisu (značky) nebudeme zjišťovat, komu
ztracené věci patří a budou zlikvidovány s odpadem na konci tábora (nepovezou
se do Brna). Používáte-li značku, napište ji prosím do táborové přihlášky (aby
značku poznal i vedoucí). Ulehčí nám to práci a vám ušetří peníze. Děkujeme.
Prosíme, aby sourozenci měli každý své kompletní vybavení.

Odevzdání sbalených věcí

Sbalené věci (bedny, kufry, spacáky...) je nutné před odjezdem odnést
do klubovny, kde budou naloženy na nákladní vůz a odvezeny na tábor zvlášť.
Odevzdávání věcí proběhne na skautském srubu Milénova 16 v poslední čtvrtek
před táborem, tj. 28.6.2018 mezi 17 a 19 hod.

Placení

Cena tábora je 3800,– Kč a je třeba ji zaplatit nejpozději do 30.4.2018.
Cena tábora je dána na každý rok a jsou v ní obsaženy všechny položky (vč.
pojištění) vyjma osobních výdajů účastníků. Peníze je možné přijímat pouze
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bezhotovostní platbou na náš účet 230 028 3275 / 2010 (Fio banka) pod
variabilním symbolem, který bude začínat kódem 111 a za ním bude následovat
prvních 6 číslic rodného čísla vašeho dítěte (celkem tedy VS 9 číslic). Je
důležité nezapomenout na uvedení variabilního symbolu, bez kterého je
obtížné až nemožné platbu identifikovat. Je nutné počítat se zdržením při
mezibankovních transakcích. Odesílejte proto platbu raději dříve, aby
dorazila do požadovaného termínu.
Jestliže na letní tábor pojede více sourozenců z našeho střediska (tedy
i na tábor Aster), je možno platit jedním příkazem (uveďte zde jedno z rodných
čísel a pošlete email hospodáři tábora – případně obou táborů). Nezahrnujte
prosím do platby tábora jiné než táborové platby (dary středisku atd.). V případě
finanční tísně je možná osobní domluva s vůdcem tábora o pozdější platbě.
Pokud je ve vašem zaměstnání založen Fond kulturních a sociálních potřeb
FKSP, je možno žádat podle vyhlášky 310/1995 Sb. o poskytnutí příspěvku
na tábor. Pokud vám bude stačit potvrzená žádost nebo budete potřebovat místo
této žádosti přímo fakturu pro vašeho zaměstnavatele (zjistěte si to předem
v práci - údaje: název, adresa a IČO zaměstnavatele, jméno dítěte), kontaktujte
Lucii Kulhavou - Liku (737 333 046, likah@centrum.cz). Pokud se údaje
z loňského roku nemění, stačí pouze požádat na výše uvedený kontakt.

Storno Poplatky

Bohužel nás neblahé zkušenosti z minulých let vedly k nutnosti definovat
storno poplatky a poplatky z prodlení. Pozdní platby některých účastníků mívaly
za následek nutnost zahrnovat do vyrovnání chybějících částek v rozpočtu nemalé
osobní finanční prostředky jednotlivých vedoucích, což je nepříjemné a
netransparentní.
Hned po termínu uzavírky plateb za tábor (viz předchozí kapitola) se totiž
provádí podrobný rozpočet na nákup všech potřebných surovin a materiálu na
celou dobu tábora a krátce po té již následují první nákupy. Z toho důvodu není
možné v případě pozdějšího zrušení účasti navrácení celé částky zpět. V případě
pozdějšího zrušení účasti či pozdního zaplacení za tábor budou aplikovány
následující storno poplatky / pokuty za pozdní platbu:

Storno poplatky:
• do konce května: Vrácení 75% z účastnického poplatku,
• do 15. června: Vrácení 50% z účastnického poplatku,
• od 16. června dále: Nelze již nic vrátit.
P okuty za pozdní platby:
• zdržení za 1 týden: 100 Kč (počítá se datum, kdy dojde platba na
účet!).
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Přihlášení, schůzka rodičů, pomoc táboru

Přihlášky bývají akceptovány do konce měsíce dubna.

Další možnost získat informace je schůzka rodičů účastníků tábora, která
se uskuteční ve čtvrtek 5.4.2018, (ještě před termínem odevzdání přihlášek).
od 19:15 do 19:45 ve skautském srubu na Lesné (po schůzce vlčat). Schůzka je
určena zejména (ale nejen) pro rodiče nováčků, kteří jedou na tábor a kteří mají
obavy, doplňující dotazy, apod. Nedozvíte se zde jiné důležité informace než jsou
v táborové brožuře, ale můžete se na lecos zeptat, ujasnit průběh tábora,
prohlédnout si fotografie, seznámit se s některými vedoucími, vyslechnout si
zkušenosti z minulých let, apod.
Uvítáme veškeré nabídky na pomoc našemu táboru, ať už se jedná
o dopravu, pomoc při stavbě či bourání, dar materiálu, možnost výhodného
nákupu či jakoukoliv jinou formou. Návštěva tábora na jeho začátku nebo
konci jako pomoc při stavbě či bourání je také dobrou možností prohlédnout si
naše tábořiště. V případě zájmu o pomoc našemu táboru, prosím, kontaktujte
koordinátora pomoci pro tábor, kterým je Tulák – Daniel Jón (kontakt viz str. 15).
Budete-li přítomni na táboře při stavbě a/nebo bourání (což vítáme), berte,
prosím, na vědomí, že děti si staví svůj stan samy. Hodně se tím naučí a mají ke
stanu potom daleko osobnější vztah – vždyť bude jejich domovem celé 3 týdny.
Budou-li potřebovat pomoct, při stavbě stanů jsou vždy přítomni vedoucí a roveři,
kteří dětem pomáhají. Na táboře je spousta staveb, kde se hodí právě pomocné
ruce rodičů, například stavba jídelny, která pak slouží celému táboru.
Další informace vám poskytnou vůdcové oddílů nebo přímo vůdce tábora.
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PROGRAM TÁBORA
Tábor bude společný pro skauty a vlčata z našeho střediska. Program
bude uzpůsobený daným věkovým skupinám tak, aby si ho užili jak starší, tak
mladší chlapci. Vlčata a skauti budou spolupracovat při většině činností v průběhu
celého tábora, jako např. celotáborové hře, táborových ohních, závodech, apod.
Na táboře jsou chlapci rozděleni do malých skupin – družin (družina mívá
obvykle mezi 6 a 8 členy). Každou tuto skupinu vede jeden starší chlapec (z řad
skautů) zvaný rádce, který je z dané skupiny nejzkušenější. Činnost družin je
zároveň pod dohledem vedoucích, kteří se o družiny starají, pomáhají rádcům s
vedením družin, apod.
Náš tábor je vyvrcholením celoroční činnosti a účast na táboře je pro hochy
odměnou, na kterou se zpravidla dlouho dopředu těší. Vzhledem k vyššímu počtu
členů v letošním roce je však možné, že počet přihlášených by mohl překročit
kapacitu tábora. Pokud po uzávěrce přihlášek taková situace nastane, bude
případné odmítnutí účasti ovlivněno souborem kritérií jako např. včasné
zaplacení tábora (viz kapitola "Placení"), aktivita během roku (účast na schůzkách
a akcích), chování, apod. V případě odmítnutí účasti z výše uvedeného důvodu
bude vrácena platba za tábor v plné výši (žádné storno poplatky).

6:30
6:50
7:00
7:02
7:20
7:30
8:00
8:20
8:40
9:20
10:40
10:50
12:20

Budíček služby
Budíček vedoucích
Budíček
Rozcvička
Ranní očista
Úklid stanů
Prohlídka
Ranní nástup
Snídaně
Dopolední činnost I.
Přesnídávka
Dopolední činnost II.
Umývání před obědem

Denní řád
12:30
13:15
14:30
16:30
16:40
18:50
19:00
19:40
20:00
21:15
21:30
22:00

Oběd
Polední klid
Odpolední činnost I.
Svačina
Odpolední činnost II.
Umývání před večeří
Večeře
Večerní nástup
Večerní volno
Večerní očista
Večerní kruh, čtení
Večerka

Stavba tábora

Čeká nás vybudování celého tábora a táborových staveb. Každá dvojice si
staví svůj stan. Každý starší 11 let musí mít vlastní sekerku (starší 10 let ji mít
může). Práce tvoří nedílnou součást tábora. Jedná se o práci, která děti něco
naučí a posílí je fyzicky i mentálně. Ve městě pro to není mnoho příležitostí.
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Vaření

Každá družina má jednou za několik dní službu. To znamená, že se
pod dohledem vedoucího stará o jídlo pro celý tábor. Každý by měl umět uvařit
základní jídla (stačí doma v malém – brambory, rýže, těstoviny, krupičná
a ovesná kaše aj.) a umět běžné činnosti v kuchyni (krájení chleba, otvírání
konzervy, škrabání brambor, čištění zeleniny, krájení cibule apod.). Rodiče
nováčků, dovolte někdy vašim dětem, aby vám pomáhaly při vaření a jednodušší
jídla zkusily někdy samy připravit. Určitě je to bude bavit a ulehčíte tím práci
našim rádcům a vedoucím.

Koupání

Asi 150 m od tábora je Hladový rybník. Využíváme jej k rannímu otužování
a osvěžujícímu koupání. O horší plavce a neplavce bude postaráno tak, aby se
naučili lépe plavat a nic se jim nestalo. Prosíme, zdůrazněte do přihlášky, je-li
dítě horším plavcem a podpořte dítě v tom, že se nemá za co stydět. Na
táboře se může dokonce i něco naučit, bude-li chtít.

Závody

Na táboře se pořádají tradiční závody Tanatawa (atletika), Dibakid – závod
bílého muže (tábornické dovednosti), Orienťák nebo Azimuťák, Živá voda
(znalost první pomoci), Nikák (fotbalový turnaj s putovním pohárem),
přírodovědný závod a Hry dobré vůle (společně s Astrami).

Noční hlídky

V nočních hodinách, kdy všichni spí, je potřeba tábor hlídat (kvůli bezpečnosti,
ochraně majetku, výcviku…). Tyto hlídky vykonávají chlapci sami. Hlídá se
zpravidla jednu hodinu jednou za asi čtyři dny. Noční hlídky jsou zpestřeny hrou
s Astrami – přepady, jejichž úkolem je v noci ukořistit vlaječky rozmístěné po
táboře. Účelem hry je také naučit hochy správně reagovat při vniknutí cizích osob
do tábora a naučit se poznávat a tak překonávat vlastní strach. Chlapci jsou před
prvními hlídkami instruováni a méně zkušenější mívají zpočátku hlídky jednodušší.

Hry

Zakladatel skautingu sir Robert Baden-Powell kdysi řekl, že skauting je hra. To
platí i na našem táboře. Chlapce čeká mnoho her od nejoblíbenějších bojovek
a lesních her až po tradiční skautské soutěže. Naučí se mnoho věcí nebo se
v něčem zdokonalí (fair–play, přemýšlení, taktizování, tělesný pohyb…). Celý
tábor se bude odehrávat táborovka – velká celotáborová hra, která chlapce
formou příběhů přenese do dávných časů a na nezvyklá místa. Téma táborové
hry zůstává hochům utajeno zpravidla až do začátku tábora (v závislosti na
tématu). Informace k táborové hře obdržíte včas před začátkem tábora.
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Táborové ohně

Během tábora bude několik táborových ohňů na našem památném místě
Takla-Wakanu. Vyhodnocují se zde různé závody, zkoušky a činnosti, zpívá se,
hrají se scénky. Každý účastník tábora již nyní může přemýšlet o tom,
jak přispěje k programu táborových ohňů – ať už zajímavým vyprávěním,
historkou, sehranou scénkou nebo méně známou hrou. Na těchto ohních se také
udělují přezdívky. Většina ze starších členů našeho oddílu a smečky má svou
přezdívku. Toto skautské jméno se získává podle nějaké jeho vlastnosti nebo
mimořádné události.

Stezka

V průběhu tábora je mnoho příležitostí k plnění Stezky vlčat a skautů
a Odborných zkoušek (malý sešitek, který patří do osobního vybavení každého).
Nezapomenout doma! Některé body stezky jsou přímo koncipovány pro plnění
na táboře.

Astry

Asi 2 km od Matějovce táboří Astry, dívčí kmen našeho střediska. Již tradičně
pořádáme společné akce (Hry dobré vůle, zpívání, přepady, účast na táborových
ohních, vzájemná výpomoc, společné hry, atd.). Děti z obou táborů se tak mohou
vídat téměř každý druhý den.
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PROSTOR PRO VAŠE POZNÁMKY
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Vedení tábora
Na chodu tábora se budou podílet:
•
vedoucí – Pipin, Willy, Tulák, Skokan, Binks, Klok, Robinzon, Green, a
další
•
pomocníci z řad roverů,
•
krátkodobě hosté z řad bývalých a současných členů oddílu.
Seznam stálého týmu vedoucích s kontakty na ně:
Hlavní vedoucí tábora,
hlavní zdravotník:
Pipin – Ondřej Kocián
mob.: 603 755 496
e-mail: ondrej.kocian111@seznam.cz
kvalifikace: VZ, ZK

Zástupce vůdce tábora,
Willy – Vojtěch Schánilec
mob.: 605 445 534
e-mail: schanilec@gmail.com
Kvalifikace: VZ, ZK

Zástupce zdravotníka:
Tulák – Daniel Jón
mob.: 608 750 458
tulak@skaut.cz
Kvalifikace: VZ, ZK

Kontaktní osoba za vlčata,
koordinátor pomoci rodičů:
Tulák – Daniel Jón
mob.: 608 750 458
e-mail: tulak@skaut.cz
Kvalifikace: VZ, ZK

Hospodář tábora:
Peti – Ondřej Matějka
mob.: 608 584 254
e-mail: peti222@seznam.cz
Kvalifikace: VZ, ZK, hospodář

Táborový obchod:
Binks – Dalimil Bujdoš

VZ: Vůdcovská zkouška
ČZ: Čekatelská zkouška
ZK: Zdravotnický kurz

Pokud by byl problém se dovolat (špatný signál na tábořišti), posílejte smsky;
v případě akutní záležitosti se ozveme zpět.
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PŘEHLED DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ
Termín tábora: 30.6. – 21.7.2018
Odevzdat přihlášku do 30.4.2018
Cena za tábor: 3800,– Kč zaplatit nejpozději do
30.4.2018 (POZOR! Platí se pouze bezhotovostní platbou na náš účet,
platba musí dorazit na účet do tohoto data!)

Účet: č. 230 028 3275 / 2010 (Fio banka)

variabilní symbol: 111+prvních 6 číslic rodného čísla vašeho syna

Schůzka rodičů: čtvrtek 5.4.2018 19:15-19:45 srub Lesná
Adresa tábora:

LST STOPAŘI
Matějovec
378 81 pošta Slavonice

Odevzdání sbalených věcí:
Srub – Milénova 16, Lesná – čtvrtek 28.6.2018 v 17-19 hodin
(zde dostanete poslední informace k odjezdu)

Sraz: sobota 30.6.2018 - 6:40 na Hlavním nádraží
směr Jihlava, vlak R 668 Rožmberk)

(odjezd 7:27

Návrat: sobota 21.7.2018 - 18:30 na Hlavním nádraží

R 667 Vajgar ze směru od Jihlavy)

Odevzdání buchet k odvozu na
12.7.2018 mezi 19-20 hod. na adrese:

buchtoden:

(vlak

čtvrtek

Lucie Kulhavá, Dusíkova 41,
Brno Lesná, tel.: 737 333 046 (ještě bude znovu potvrzeno či upřesněno
v informacích před odjezdem). Neposílejte nic jiného kromě buchet a dopisů
(žádné další zásilky či balíky)!

Soubory ke stažení:

http://www.vlcatalesna.skauting.cz v sekci "Táborové info" jsou k
dispozici všechny důležité dokumenty k táboru (tato brožura, přihláška,
prohlášení o bezinfekčnosti, návody, atd.). Další zdroj pro všechny táborové
dokumenty je střediskový web: http://www.genserek.cz (zde v sekci "Ke
stažení" - "Tábory" – "Stopaři").
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