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úvodem

Je to již rok, co jsem
naposledy spatřil tábor na
Lásenici v plném proudu, ale je to také jen
měsíc, co jsem byl na téže
louce s dalšími pracanty
vylepšovat táborové stavby.
Že se těším, je jasné, ale
že na tu louku přijedu
s dojetím, jsem nečekal. Je
to jasné. Tábor je tady.
Vždycky, když skončí tábor,
odjíždím se smutkem do
toho zaprášeného města,
kde si léto ani člověk
nemůže pořádně užít. Kam
se půjdu ochladit, když na
mě pere slunko? Na táboře
stačí ujít pár kroků a jsem
v chladivém světě, kde
jde čas zcela jinak. Když
budu mít žízeň, kde najdu
studánku s ledovou vodou?
Kde si budu připadat
naprosto svobodný a oproštěn od povrchních a
nedůležitých statků, jako
jsou peníze, majetek a
elektronika? Mým tipem je
třeba prales na Fabiánu…
A tak celý rok čekám, až
zas přivanou ty správné
západní větry, které nám
plácnou do tváře vzkaz od
naší louky: ,,Přijeďte, chtěla
bych posekat, stromkům
je už taky smutno a vůbec,
je tady nějak prázdno!“
Tedy koncem dubna začnu
být velmi nesvůj, a brigáda
v půlce května mě z toho
úplně nedostane. Červen
je už jen počítání dní. A
radost.

Darwin

Letní tábor 2012 - Vlčata + Trapeři

Termín:
od neděle 1. července do soboty 21. července 2012.
Termín brigády i s rodiči:
od pátku odpoledne 29. června do neděle 1. července 2012
do příjezdu dětí.
Sraz:
Trapeři i Vlčata 8.30 na Hlavním nádraží pod hodinama.
S sebou na sraz:
kolo, helmu, malý batoh s
pláštěnkou, svačinou a pitím.
Na sobě oddílové tričko. Na
kolech pojedeme od vlaku na
tábořiště (asi 12 km).
Dokumenty vybírané na
srazu (pozor, změna!!!)
1) prohlášení rodičů + bezinfekčnost DOSTANETE
k vyplnění přímo na srazu.
2) kopie průkazu pojištěnce,
případně léky a popis k nim.
3) kopie očkovacího průkazu.
- NOVĚ: Vzhledem ke změně Zákona o zdravotních
službách budeme vyžadovat
písemný souhlas rodičů s
poskytováním informací o
zdravotním stavu dítěte – ten,
stejně jako bezinfekčnost a
prohlášení, DOSTANETE
k podepsání NA SRAZU
– a KONTAKT nebo seznam
kontaktů, kde Vás budeme
moci zastihnout v kteroukoliv dobu.Více informací
najdete v příslušném článku.
Návrat:
16.37 na Hlavním nádraží
vlakem od Jihlavy.
Místo:
tábořiště Lásenice, okres Jin-

dřichův Hradec, Jihočeský
kraj (GPS 49°3’25.676“N,
14°59’13.78“E.
Adresa tábora:
Tábor 22. střediska Junáka Brno, pošta Lásenice,
378 01.
Přihláška:
přihlášku je třeba poslat
do 16. června 2011
emailem na adresu: darwin
751@gmail.com (Darwin
– Vlčata), nebo shorty@vlcata.org (Shorty – Trapeři).
Podmínkou pro účast na
táboře je účast alespoň na
jedné vícedenní výpravě.
Závaznou přihláškou je pak
zaplacení poplatku.
Platba:
platbu je možno provádět
pouze bezhotovostně převodem na účet. Číslo účtu
je 234799409/0300. Jako
variabilní symbol uveďte
rodné číslo vašeho dítěte a
do poznámky pro příjemce
napište jeho jméno nebo
přezdívku. V případě
problémů s placením se
neváhejte obrátit na nás
s případnou individuální
domluvou, jinak plaťte,
prosíme, včas. V případě
zájmu vystavíme fakturu,
žádost či jiný potřebný
doklad k získání příspěvku
od zaměstnavatele.
Cena:
2800 Kč.
Termín zaplacení:
16. června 2012.
Kapesné:
max. 100 Kč.

Doprava materiálu:
a) tam: výběr věcí (batoh
+ krabice) proběhne v
pátek 29. 6. 2012 mezi 16.
a 18. hodinou na klubovně
(náklaďák odjíždí v sobotu
ráno). V případě nutnosti
je možné donést věci dřív,
po domluvě s některým
z rádců či vedoucích.
b) zpět: výdej věcí bude
hned po návratu 21. 7. 2012.
Za věci, které zůstanou na
klubovně déle, neručíme.
Klubovna
může
být
vykradena a pojištění se
vztahuje pouze na majetek
střediska.
Zdravotní zabezpečení:
Na táboře máme zdravotní
stan (marodku) se slušně vybavenou lékárnou
a kvalifikovaného zdravotníka (každoroční školení
v Junáku). Závažnější
případy
řešíme
ve
spolupráci s nemocnicí
v Jindřichově Hradci.
Tábora se může zúčastnit
jen dítě zdravé, případná
závažnější onemocnění s
námi předem konzultujte.
Menší běžné potíže (alergie
apod.) vyplníte na srazu do
prohlášení rodičů. Děti u
sebe nesmí mít žádné léky
- vše je třeba na srazu předat
zdravotníkovi.
Všichni registrovaní členové
Junáka mají úrazové pojištění
v rámci organizace u
pojišťovny Generalli.

Letní tábor 2012 - vybavení

Vybavení na tábor - Vlčata + Trapeři
Seznam vybavení

1 x starší deka nebo celta
1 x kalhoty dlouhé (ke kroji, 1 x kapsář (viz nákres)
1 x kolo v dobrém stavu
přírodní barva, slušnější)
1 x kalhoty krátké (ke kroji, + helma.
1 x táborový obleček, KPZ,
přírodní barva, slušnější)
stezka, potřeby na psaní,
1 x krojová košile + šátek
nůž, pastelky, blok, tábor5 x ponožky
nický deník, adresy, sirky
5 x teplé ponožky
zabezpečené proti vlhku, 5m
1 x oddílové triko
4 x triko s krátkým rukávem tenkého lanka, 10 hadráků kdo nemá, aspoň matriál na
2 x flanelová košile nebo
jejich výrobu: staré ponožky,
mikina
noviny, izolepy...
8 x slipy nebo trenýrky
Trapeři navíc: sekera.
1 x tepláková souprava
Všechny věci, nejen u vlčat,
1 x oblečení na spaní
(u Vlčat je vhodné označit, doporučujeme podepsat. Nepodepsané již možná nikdy
aby to vedoucí na první
neuvidíte!
pohled poznali)
Dále nezapomeňte, že ba1 x svetr
lení je činnost, kterou by
1 x větrovka a šusťáky
minimálně Trapeři měli
1 x zimní bunda nebo
zvládnout samostatně, s vaší
polárka
1 x šátek na krk (ne krojový) malou pomocí.
1 x letní čepice
Krabice od banánů
1 x zimní čepice
1 x pláštěnka v dobrém stavu Všechno vybavení zabalte do
1 x pracovní oblečení (starší batohu a krabice od banánů.
Tu upravte tak, že zalepíte
tepláky...)
1 x kotníková šněrovací obuv díru ve dně i víku, aby drobnější věci nevypadávaly. Jiné
– pohorky
krém na boty + hadra nebo než banánové krabice, nebrat
(velikost je normována do
impregnace... (podle typu
stanu či týpí, kde slouží jako
pohorek)
nábytek). Je dobré zabezpečit
1 x sandály - kdo má
krabici na cestu proti vlhku
1 x tenisky
pomocí igelitu. Pokud kra1 x holínky
bice po táboře přijede zpět
1 x plavky
v pořádku, nevyhazujte ji, ale
kapesníky (NEpapírové!)
schovte na příští rok!
2 x ručník
1 x starší utěrka na nádobí
1 x toaletní potřeby (mýdlo, Co nebrat
Na tábor je zakázano brát:
kartáček a pasta, hřeben,
opalovací krém, brýle proti mobilní telefony, trezory,
elektronické hračky a zaříslunci, prostředek proti
hmyzu (lépe nestříkací), 1 ks zení (mimo baterky, světel
na kolo a tachometru) a
toaletní papír)
jakékoliv předměty nehodící
1 x ešus třídílný + lžička
se na letní tábor, popřípadě
1 x plechový hrníček
porušující zákony ČR nebo
(dobrovolně)
1 x PET láhev nevratná 1,5 l, propagující jejich porušování. Vedení si vyhrazuje právo
ne menší!
tyto věci zabavit a vrátit na
1 x baterka + případně
konci tábora rodičům. Tyto
náhradní baterie
věci narušují atmosféru tá1 x spacák
1 x malý batoh na výlety a na bora nebo mohou v krajním
případě negativně ovlivnit
cestu
výchovu Vašich dětí i dětí
1 x velký batoh 40 - 60 l
ostatních, proto je na táboře
1 x krabice od banánů
1x igelit min. 2 x 1,5 metru nechceme. Pro komunikaci
s rodiči používáme velmi
1 x karimatka

staromódní a předraženou
poštu. Mobily máme na táboře pro přivolání pomoci
nebo k vyřízení důležitých
organizačních věcí. Budete-li
něco závažného potřebovat,
pošlete SMS na tel. číslo 734
574 243 (Astap - pro Vlčata),
nebo 775 313 115 (Ged - pro
Trapery). Telefony se budeme snažit v rámci možností
zapínat pravidelně přibližně
jednou denně až jednou za
dva dny. Někdy se stane,
že jsme přes noc na výletě
mimo tábor, kde nemusí být
vždy signál.

Kolo

Stejně jako každý rok, i letos
s sebou na tábor budeme brát
kola. Díky kolům se můžeme
například zajet vykoupat a nezabere nám to celé odpoledne.
Také výlety na kolech mohou
mít mnohem vzdálenější cíl,
než pěší.
Na tábor je však nutné brát
kolo v bezvadném technickém
stavu (zvláště důležité jsou
brzdy) a přizpůsobené postave dětí (na táboře je opravdu
pozdě na zjištění, že nám kluk
z kola vyrostl). Vybavení, které není povinné, ale je velmi
vhodné a vítané, je nosič (je
vhodný třeba na upevnění
mokrých plavek při ceste od
rybníka, nebo na výpravě)
a případně i brašny (kdo má).
Na táboře si vyhrazujeme
právo kolo v případě vetší
poruchy opravit (případně
dokoupit potřebné díly) na
náklady rodičů. Je totiž nezbytně nutné mít pojízdné
kolo po celou dobu tábora.
Menší opravy zvládáme svépomocí a jsme na to náležitě
vybaveni nářadím, pokud
však někdo bude mít nářadí
svoje, je to jedině dobře, naučí
se s ním aspoň zacházet.
Pokud jde o vlčata, nejsou
třeba žádné cyklistické zkušenosti, stačí, že dítě už na kole
aspoň jednou jelo.
Na závěr bych chtěl poprosit
všechny rodiče aby své dítě
na tábor vybavili také cyklis-

tickou helmou, případně cyklistickými rukavicemi. Přínos
těchto bezpečnostních prvků
již ocenil nejeden cyklista.

Kroj

Skautský kroj je pro všechny
Trapery i vlčata povinnou
součástí vybavení. Nejsme
žádní skautští fundamentalisté, proto je nám celkem
jedno, jaký bude mít košile
odstín, nejezdíme v něm na
každou výpravu... Ale právě
na táboře má toto slavnostní
oblečení své místo. Náš oddíl
není parta nezávisle se bavících pionýrů, ale má své tradice. Proto není možná účast
u táborového ohně nebo ranním nástupu bez kroje.
Máte-li doma odrostlý kroj,
zkuste ho nabídnout na
klubovně, nová košile se dá
koupit za cca 500 korun.
Všechno vybavení na kroj
dostávají vlčata zdarma ke
splnění nováčkovské zkoušky. Ostatní je možné koupit
ve skautské prodejně nebo
přímo na táboře.
Kromě kroje bereme taky
oddílové tričko.

(a) kapsář do týpí (Trapeři)

(b) kapsář do stanu (vlčata)
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Písemný souhlas
Začátkem dubna vstoupila
v platnost novela Zákona
o zdravotních službách
(č. 372/2011 Sb.), která
VYŽADUJE
PÍSEMNÝ
SOUHLAS
JEDNOHO
NEBO OBOU RODIČŮ S
POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A TAKÉ SOUHLAS S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ
O ZDRAVOTNÍM STAVU
DÍTĚTE.
Zdravotník zotavovacích
akcí (ani žádný jiný vedoucí)
totiž
dítě
nezastupuje

(zákonným zástupcem je
stále rodič, tedy Vy), dítě
na táboře je nám pouze
svěřené, proto bychom dle
zákona neměli o poskytnutí
zdravotní péče rozhodovat
a neměli bychom dostat
ani žádné informace o
jeho zdravotním stavu a
případném postupu léčby,
což prakticky znemožňuje
jakýkoliv zásah ze strany
zdravotníka. Toto tedy
řešíme opatřením si Vašeho
souhlasu o poskytování
informací o zdravotním

Pošta a balíky
Kdo byl na táboře, ví, jak
úpěnlivě při každém poledním
klidu čekají děti na poštu
a jakou radost jim dopis udělá.
Platí to hlavně pro menší
vlčata – je dobré psát často.
Je taky dobré se vyvarovat
formulací vyvolávajících stesk:
“moc nám tady chybíš”, “moc
se nám stýská”, atd. Vhodné
jsou naopak zprávy z domu,
kolik se na zahradě urodilo
meruněk a kdo co doma
udělal. Nebo můžete podpořit
táborovou hru: “kolik už máš
orlích per”, “přejeme vám
dobrý vítr do plachet”....

Zavařeniny,...
Pokud se vám něčeho hodně
urodilo nebo máte přebytek
zavařenin, neváhejte nás
jimi obdarovat, rozhodně
se pro to najde místo
v jídelníčku.

Awasin

Pokud jde o balíky, vyskytovaly se dříve v souvislosti s nimi
některé problémy (přejídání,
hádky, soutěž, komu toho přijde víc...), které se vyřešily tím,
že jsme adresné balíky na tábor
zakázali. Pokud chcete poslat na
tábor balík “na přilepšenou”,
pošlete něco (buchty, ovoce...)
pro všechny. Adresné balíky
s horami bonbónů a čokolády
kazí nejen zuby a žaludek, ale
hlavně morálku dětí na táboře.
Pamatujte, že veškeré jídlo, včetně sladkostí, je v ceně tábora a je
zbytečné utrácet za poštovné.

Awasin

vedení tábora
náčelník tábora: Shorty
zástupce náčelníka tábora: Ged
program: Ged, Gibbs,
Sokol, Astap
kuchyně: Vuk
zdravotník: Astap

stavu dítěte.
Jinými slovy, pokud se
něco Vašemu dítěti stane
a bude muset být ošetřeno
lékařem, naše role se
zmenšuje na převezení
do nemocnice a předání
kontaktu odbornému personálu (ten má povinnost si
Váš souhlas opatřit) – krajní
situace, kdy bude ditěti
odmítnuta
zdravotnická
péče z podobných důvodů, a jestliže bude nadále převládat názor o
nezbytnosti odborné péče,

budeme tyto situace řešit
přivoláním Záchranné služby (sanitky). S pomocí
Vašeho
souhlasu
pak
budeme moci pomáhat s
případnou léčbou Vašeho
dítěte, nebo aspoň budeme
vědět, jak mu více neuškodit. Pokud Vás toto téma
zajímá více, kontaktujte
Geda – 775 313 115 nebo
ged.test@seznam.cz.

Ged
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Táborový obleček
Jako každý rok i letos
budeme mít táborový
obleček. Jako materiál
bohatě
poslouží
staré
prostěradlo bílé barvy,
můžete ale samozřejmě
použít i jinou látku. Letos
je možno něco na oblečku
udělat jinak, vynechat nebo
přidat, rozhodně byste ale
neměli šít úplně jiný obleček.
Pokud budete mít dotazy
ke střihu nebo čemukoliv
jinému, kontaktujte Geda
– 775 313 115.
Postup:
Vystřihneme pruh látky
tak, aby se dal po obou
bocích sešít k sobě (bude
o něco širší než nositel) a
uprostřed tohoto pruhu
uděláme dostatečný otvor
pro hlavu. Tento otvor
můžeme doplnit o krátký

rozparek pro lepší oblékání
(prosíme bez knoflíků nebo
zipů). Sešití na bocích
provedeme zhruba od pasu
do úrovně půlky hrudníku
tak, aby otvory pro ruce
byly dostatečně velké pro
oblékání a nošení, ale
zároveň aby neplnily funkci
bočního průlezu oblečkem.
Od pasu po kolena zůstane
vepředu a vzadu pruh
látky (ten nesešívat, jinak
bude obleček vypadat jako
minišaty a ještě se při chůzi
vyhrnou nebo rovnou
roztrhají) volně splývající
přes příď i záď Vašeho
dítěte. Střih volte o něco
volnější, ať lze pod obleček
nosit i teplejší oblečení
– občas se nám na táboře
vyskytne i zima.

Ged

O táboře...
Proč se vlastně na ten
tábor tak těšíme? Vždyť
s klukama se sejdu i ve
městě, hru si zahrajem nad
klubovnou, večer půjdem
domů a uvaříme si na
sporáku nebo v mikrovlnce.
Následně si pustíme počítač,
osprchujem a vymydlíme,
a jdem spát do měkkých
peřin. Noční bouřku vůbec
nezaregistrujeme.
Ráno
nás vzbudí maminka, že je
snídaně nachystaná…
Není to ale všechno moc
jednoduché? Člověk se
stereotypu rychle přejí
a pohodlí rychle naučí,
ale právě to zpestření a
odpírání si je to nejcennější,
co si člověk může dopřát

k relaxaci.
Na táboře jsme kolektiv,
který se velmi dobře zná a
je k sobě přátelský. Celý den
být s kamarády, to se jen
tak nepodaří, obzvlášťě pak
tři týdny. Hry jsou pestré
nejen prostředím – louky,
háje, hluboké lesy, skály,
mýtiny, rybníky, ale i náplní
– na cvičení mysli, svalů,
spolupráce,
kreativity;
neopomeňme hry prostě
jen pro radost.
Volání k jídlu je signál,
který se mnou trhne
rychleji než cokoli jiného.
Znáte to - od devíti hodin
lítáte po lese, taháte dřevo,
vypisujete úkoly a všelijaké
další bohulibé činnosti – a

najednou je jedna hodina
a v žaludku vymeteno
jak po nájezdu Prusů.
Pak mně chutná cokoli,
zejména pakliže je toho co
nejvíc. Vždy vzdávám hold
službě, která se u přípravy
jídla určitě pěkně zapotila
a vložila do toho veškerý
um. Kdo dělal borůvkové
knedlíky nebo lívance
v poledním žáru, ví, o čem
je řeč.
Po lahodném obědě je třeba
dát prostor tělu, aby vyrobilo
energii na odpoledne. Proto
jdeme trávit s plnými břichy
do stínů olší s knížkmi, kytarami, či prostě jen s dekou
a představou příjemného
šlofíčka.

Večer je vyhrazen sportům
na spotřebu zbývající energie a na ušlechtilé zájmy jako
je zpěv či zápis do deníku.
Nezapomínáme ani na
rodiče, kteří nám jistě závidí
tu krásnou zálesáčinu, takže
vypisujeme pohledy plné
pyšných slov o naší práci a
zábavě.
Večerka den utíná stejně
jako houkání sovy a
skomírající plaménky v ohništi. Pod hvězdami se spí
nejlépe, zejména když je
vidíte mezerou v plachtě
nad hlavou…

Darwin
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