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…Píše se rok 116 n.l., nebo chcete-li rok 2172  

podle starého řádu. Toto počítání dnes už 

nikdo nepoužívá, protože vše co je důležité, 

začalo teprve před stošestnácti lety. Jsem 

potomek těch pár vyvolených, kteří měli to 

„štěstí“ a bylo jim dovoleno přežít. O tom, 

co přesně se tenkrát stalo, se toho ví jen 



málo. Naši prarodiče tehdy před něčím utekli 

do tohoto podzemního bunkru, aby zde 

setrvali do doby, než bude na povrchu 

nastolen pořádek. Krátce po uzavření 

vchodových dveří však začali umírat a naši 

rodiče, tehdy ještě děti, se museli všemu 

naučit sami. Svoje znalosti se pak snažili 

předat i nám… 

 

…Když jsme zjistili, že nám docházejí zásoby, 

rozhodli jsme se opustit kryt a pokusit se 

hledat štěstí na povrchu a to i přes to, že 

podle signalizace nebyl ještě povrch bezpečný… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příjezd a odjezd 
 
Odjíždíme NETRADIČNĚ ve čtvrtek 30.6.2016 

večer, sraz je v 19:00  hodin u Městského divadla. 
 

 Na sobě měj dobový oděv (viz níže) 

 Na zádech batoh, kde budeš mít nejnutnější 
potřeby – baterku, spacák, karimatku, 
hygienu, svačinu, jedno náhradní oblečení 

 S sebou velké zavazadlo (např. kufr), kde 
bude všechno ostatní 

 Co se ti nevleze do těchto dvou zavazadel, 
nechej doma 

 Přihlášku „B“ a „C“ 

 průkaz pojištěnce (minimálně kopii).  
 

 
Vrátíme se opět k divadlu 19. 7. 2016 cca v 15 

hodin.  
 
 
Speciální táborová výbava 

 

 Oblečení které se vám podařilo zachránit ze sutin 

starých civilizací – najdeš na webu. 

 Pracovní rukavice 

 Vojenské vybavení (maskáče, přilby a co doma najdete) 



 

Vedení tábora 

 
Vedení tábora zodpovídá za dění v táboře, proto ho budeš, 

jako vždy, bez výjimky poslouchat. Vzdor znamená ohrožení 
celé skupiny přeživších, proto můžeš být vyloučen a vyhnán 
do pustin. 

 

Zdravotník 

 
Všechny úrazy a nemoci na táboře řeší zdravotník, proto je 

třeba, aby byl o všem včas informovaný. Dále musí vědět o 
všech alergiích a případných lécích. 

 

Pošta 

 
Odchozí i příchozí poštu zajišťuje zásobování, které jezdí 

několikrát do týdne na poštu. Došlá korespondence se během 
dopoledne rozdá. Je možné na tábor poslat balík, ale i pro 
jeho obsah platí pravidla o jídle na táboře (viz níže), tudíž 
pokud Ti přijde jídlo, automaticky se stane společným 
majetkem celé skupiny – děkujeme! 
 
 

 

 
 
 
 

VE MĚSTĚ SE VŠAK DAŘÍ ORGAIZOVANÉMU ZLOČINU 



 

Táborová výstroj 

 
V pustinách přežívají jen lidé, kteří se o sebe umí postarat, proto 

Tě už nepovedeme za ručičku a nebudeme říkat, kolik čeho si máš 
brát. Mysli na to, že máš k dispozici jen dvě zavazadla, tudíž to 
nepřeháněj a ber věci s mírou. Oblečení si zvládneš oprat a pokud 
ne, naučíme Tě to. Ale taky není dobré cokoliv podceňovat.  

 
 

 bude horko (kraťasy, trička, plavky, čepice, klobouk, sandále..) 

 k večeru se ochladí (teplákovka, kalhoty..) 

 v noci může být pořádná zima (svetr, teplé ponožky, zimní 
čepice..) 

 co když zaprší (pláštěnka, náhradní oblečení, nepromokavé 
boty, gumáky..) 

 půjdeme do kostela, budeš spát, pracovat a kdoví, co ještě.. 
 
Čekají tě různé ukoly, tudíž vezmi alespoň 3-4 páry poctivých bot 

(na běhání, do deště, na chození, do horka, na fotbal). 
 



 

Táborová výzbroj 

 
Co si vezmeš, je jen na tobě. Tyto věci ale doma nenechávej. 
 

 hygienické potřeby  

 sekyra, pracovní rukavice 

 šátek na krk, nůž, tvoje nová KPZ, baterka, tužka, papíry 

 ešus, příbor, hrnek plecháček (nebo plasťáček) 

 spacák, karimatka (polštářek, deka) 

 opalovací krém, sluneční brýle 

 drobnosti (škrabka na brambory, krém a hadra na boty…) 

 malý batoh na výlety 

Kam to dát 

 
Základní zavazadlo doporučuju kletr, který dáš na záda. Jako 

druhé zavazadlo ideálně kufr, kde se udržuje dobře pořádek, ale 
špatně se nese. Na žádné další zavazadlo bohužel nemáš nárok. 

 
 

a ještě mysli na pár věcí 

 
 

 Dej si do pořádku kroj, tři knoflíky (z toho dva na rukávu) je 
opravdu málo! 

 

 Až to celé sbalíš, ještě jednou popřemýšlej, a dobal to, na co 
jsi zapomněl. 

 

 Až si budeš jistý, že jsi nic nezapomněl, pokus se to celé 
zvednout, při neúspěchu odhazuj zátěže a tento bod opakuj. 

 

 Nebo zkus zaposilovat. 



Vzít či nevzít? 

 
Dívej, doma je sucho a stálá teplota, to ve svém stanu mít 

nebudeš. Takže nám své elektronické vymoženosti představ radši 
někdy při jiné příležitosti. Stejně je naprostá většina programu 
společná a na věci pro osobní zábavu nebude čas.  

 
Mobil si neber! (stejně ho nebudeš mít kde nabít). Elektrika na 

vedlejším táboře sice je, ale je tam kvůli jiným věcem než pro 
dobíjení energie tvého mobilu. Občasný kontakt s rodiči lze provést 
přes telefony vedení a víc než smska potěší dopis. A vedení tábora 
na sebe nemůže brát zodpovědnost ještě za drahé věci.  Pokud si 
mobil nebo jinou elektroniku přesto vezmeš, bude Ti to zabaveno a 
navráceno až v poslední den tábora – možná… 

A cenné věci s sebou taky prostě netahej. 

 

Buď připravený… 

 
 

Vůbec není na škodu,když: 
 

 se začneš trochu otužovat 

 rozhýbeš a posílíš své ztuhlé tělo 

 zkrátíš účes, dlouhý se hůř udržuje 

 zajdeš ke svátosti smíření 
 

Jídlo 

 
Jako vždy: Podle nařízení Okresní hygienické stanice, ale i po 

úsudku zdravým rozumem (a po zkušenostech mnoha bývalých 
hamižníků), je zakázané ve stanech uchovávat jakékoliv potraviny. 

Veškeré jídlo se musí do večerky buď zkonzumovat, nebo se 
odevzdat do kuchyně do společného. Nejlepší je, se se vším rozdělit 
s kamarády (se zbytkem tábora) – přinese to potěšení a klid duše. 
Pokud bude někdo potajmu skladovat potraviny, po nalezení z nich 
stejně bude mít užitek celý tábor a odhalený hamižník bude po 
zásluze potrestán. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návštěvní den (Pozor změna!!!!) 

 
Především pro rodiče pořádáme v neděli 10. 7. 2016 návštěvní 

odpoledne od 14:00. To slouží k tomu, aby členové tábora mohli 
rodičům ukázat tábor a provést je po blízkém okolí (cca 1km od 
tábora). Není vhodné členy odvádět na zmrzlinu do Lidečka nebo 
dokonce na oběd a podobně.  

 
Dále zveme také všechny, kteří nás chtějí v přátelském duchu 

přijet navštívit. Přijeďte za námi na hodinu, nebo klidně na půl dne. 
Od čtrnácti hodin do večerky s námi můžete prožít trochu nezvyklý 
táborový den. 

V 18:00 musí být všichni účastníci zpět v táboře, poté bude 
sloužena v táborové kapli Mše svatá a večer bude slavnostní 
skládání skautského slibu. 

 
Pro návštěvní den, ale i pro poslední táborový den platí pravidlo, 

že od příjezdu na tábor až do 19.7.2016 15:00 je za členy plně 
zodpovědné vedení tábora. Pokud by se něco stalo, budeme to my, 
kdo bude mít problém. Proto prosíme rodiče – nejezděte pro vaše 
děti do Lidečka, ale počkejte si na ně ve Zlíně spolu s ostatními, 
ušetříte nám tím starosti. Pokud byste nutně potřebovali individuální 
řešení, nejprve se telefonicky domluvte s vedením tábora. 

Jak se k nám dostat 

Pokud netrefíte na náš tábor, zavolejte nám a my Vás budeme 
navigovat. 
 
 



 
 

  KONEC  
 

MINULOSTI  
 

   JE     JEN  

 

START    
 

    BUDOUCNOSTI... 



 

 

Adresa tábora 

Oddíl Antares 
Skautský tábor Lidečko 

765 12 Horní Lideč 

Telefonní spojení 

 
Vedení: 

776607008 – Fox (Viktor Šimeček) 
724461605 – Marťas (Martin Pikna) 

728066970 – Homer (Jan Riedl) 
 

Hospodář: 
773973375 – Lukáš Michalík 

 
 

Zdravotník: 
776607008 – Fox (Viktor Šimeček) 

 
 
 
 

 
 

Junák – Český skaut, z.s. 
52. oddíl Antares Zlín 

 


