
   Tábor 2019



PŘÍJEZD A ODJEZD:
 Na cestu se vydáme 16.7.2019 od divadla ve Zlíně ve 13:30 (doražte alespoň 30 minut 
předem). Návrat bude 3.8. 2019 okolo 16:00(přesný čas bude na stránkách den před 
příjezdem)

Při odjezdu nesmíš postrádat:
 · Přihlášku „B“ (kdo nedal) a „C“
 · Průkaz pojištěnce či jeho kopií
 · Studentský či juniorský průkaz
 · Skautský kroj (na sobě)
 
 



VEDENÍ TÁBORA :
Vedení tábora je zodpovědné za veškeré dění v táboře, je tedy nutné vždy a bez výjimky 
uposlechnout všechny rozkazy jím uložené. Vzdor znamená ohrožení celého společenství, 
tudíž jakákoli rebelie může znamenat odeslání výtržníka do vyhnanství.
 
ZDRAVOTNÍK :
Všechna zranění a nemoci na táboře řeší hlavní zdravotník, je proto 
třeba, aby byl o všem včas informovaný. Dále musí vědět o všech
alergiích a případných lécích.

 



POŠTA :
 Odchozí i příchozí poštu zajišťuje zásobovací výprava, která se vydává několikrát týdně 
na poštu. Korespondence se rozdává v tentýž den. Je možné na tábor poslat balík, ale 
pro jeho obsah platí pravidla o jídle na táboře, tudíž pokud přijde táborníkovi jídlo, 
automaticky se stane společným majetkem celého tábora.

ADRESA TÁBORA : Oddíl Antares, Skautský tábor
                                        Lidečko 765 12 Horní Lideč



Doporučená výbava:
 · bude horko (kraťasy, trička, plavky, čepice, klobouk, sandály..)
 · 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, budeme spát, pracovat a kdoví, co ještě..
  Všechny nás čekají rozličné úkoly,     doporučujemetedy 
   alespoň 3-4 páry poctivých bot (na běhání, do deště, 
   na chození, do horka, na fotbal).



DÁLE NEZAMOMEŇ :
 · 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
 · něco reflexního (kdybychom šli v noci po cestě, zákon každému
   nařizuje mít na oděvu reflexní prvek)



KAM TO DÁT:
 Pro funkci základního zavazadla je ideální kletr na záda. Jako druhé zavazadlo nejlépe 
kufr, kde se udržuje dobře pořádek, ale špatně se nese. Na žádné další zavazadlo bohužel 
nemají táborníci nárok.
 
MYSLETE TAKÉ NA :
 · Je dobré dát si do pořádku kroj, tři knoflíky (z toho dva na rukávu) 
    je opravdu málo!
 · Po dobalení se zamyslete, a dobalte to, na co jste zapomněli.
 · Až si budete jistí, že jsi nic nezapomněli, pokuste se to celé
   zvednout, při neúspěchu odhazujte zátěže a tento bod opakujte.
 · Alternativní přístup je posilování.



VZÍT ČI NEVZÍT ?:
 Na tábor si určitě neber žádanou elektroniku ani jiné vymoženosti.Toto pravidlo platí 
obzvláště pro mobilní telefony. Občasný kontakt s rodiči lze provést přes telefony vedení 
a víc, než textová zpráva, potěší dopis. Kromě toho, vedení tábora na sebe nemůže brát 
zodpovědnost ještě za drahé věci … a stejně nebude elektroniku kde nabíjet. Brát si s 
sebou cenné věci je taky zcela zbytečné. Stan není zamykací a žádný sejf ani uzamykatelný 
prostor k dispozici nebude.
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

 



NÁVŠTĚVNÍ PŮLDEN :
 Především pro rodiče pořádáme v neděli 28. 7. 2019 návštěvní odpoledne od 12:30. To 
slouží k tomu, aby členové tábora mohli rodičům ukázat tábor a provést je po blízkém 
okolí (cca. 1 km 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 půldne. Od třinácti hodin do 
večerky s námi můžete prožít trochu nezvyklý táborový den. V 17:00 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 3.8.2018 16:00 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:
 V Lidečku je potřeba najít správnou odbočku do Račného. Ve směru z Valašské Polanky 
je 400 metrů za kostelem, druhá odbočka vpravo za dvojicí hospod. Touto cestou pojedete 
až na konec údolí,kde zaparkujete auto a dále už musíte pěšky do strmého kopce po 
nezpevněné lesní cestě. Pokud netrefíte na náš tábor, zavolejte nám a my Vás budeme 
navigovat.



A samozřejmě nesmíš zapomenout na táborový oblek, tady máš pár obrázků k inspiraci



Kontakty
Vůdce tábora: Máca (Martin Laštovka)  605458623

Zástupce vůdce: Batman (Tomáš Chmela)  773275610

Hospodář: Timmy (Matyáš Jurák)  775391507


