
52. oddíl skautů – Antares
10.8 - 28. 8. 2021 - Lidečko-Račné

Život Indiánů

Akce je podporována statutárním městem Zlín



Odjezd a příjezd

Odjezd na tábor: Na cestu se vydáme 10.8.2021 od Zlínsého divadla, kde se sejdeme 
ve 13:30. Autobus odjíždí ve 14:00. 
 
Při odjezdu nesmíš postrádat:
• Přihlášku „D“ 
• Průkaz pojištěnce či jeho kopií
• Studentský či juniorský průkaz
• Skautský kroj (na sobě)

Příjezd z tábora: Návrat bude 28.8.2021 okolo 16:00 (přesný čas bude na stránkách 
den před příjezdem).

Přihláška na tábor se skládá ze čtyř částí:
A – Přihláška na tábor + kopie kartičky zdravotní pojišťovny 
B – Dotazník o zdravotním stavu dítěte (anamnéza)
C – Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
D – Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte 

Nyní trochu podrobněji k částem přihlášky:
Část A a B vyplňte sami a co nejdříve pošlete vedoucímu na e-mail (mac@zlin6.cz). 
Originály poté vezměte k autobusu při odjezdu na tábor.
Část C musí vyplnit lékař. Doktor také může mít svůj vlastní formulář, i ten při-
jmeme. Podle zákona má tento posudek platnost dva roky, to samozřejmě budeme 
respektovat. Doporučujeme ale vzhledem k letošní situaci, vystavit posudek nový. 
Posudek poté prosíme opět pošlete na e-mail (mac@zlin6.cz). Originál také vezměte 
k odjezdu na tábor.
Část D je potřeba vyplnit až v den odjezdu na tábor. Bohužel tuto část Vám ještě 
nemůžeme poskytnout, jelikož vláda zatím nedala podklady potřebné k jejímu vy-
tvoření.
 
Rekapitulace odevzdání:
E-mailem prosíme o odeslání částí A, B a C. Všechny tyto části je poté potřeba ode-
vzdat také v originále při odjezdu na tábor. Část D prosím odevzdejte až v den od-
jezdu (společně s originály ostatních částí).

Přihlášky na tábor



Vedení tábora: Vedení tábora je zodpovědné za veškeré dění v táboře, je tedy nut-
né vždy a bez výjimky uposlechnout všechny rozkazy jím uložené. Vzdor znamená 
ohrožení celého společenství, tudíž jakákoli rebelie může znamenat odeslání výtrž-
níka 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 případ-
ných lécích.

Vedení tábora a zdravotník

• 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...)
• Když zaprší (pláštěnka, náhradní oblečení, nepromokavé boty, gumáky...)
• Půjdeme do kostela, budeme spát, pracovat a kdoví, co ještě. Všechny nás čekají 

rozličné úkoly, doporučujeme tedy alespoň 3-4 páry poctivých bot (na běhání, do 
deště, na chození, do horka, na fotbal).

Doporučená výbava

Dále nezapomeň

• 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



Ideální zavazadlo

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 táborní-
kovi jídlo, automaticky se stane společným majetkem celého tábora. 

Adresa tábora: Oddíl Antares, Skautský tábor Lidečko 765 12 Horní Lideč

Pro funkci základního zavazadla je ideální kletr na záda. Jako druhé zavazadlo nej-
lépe kufr, kde se udržuje dobře pořádek, ale špatně se nese. Na žádné další zavazadlo 
bohužel nemají táborníci ve stanu místo.

Pošta

Je dobré dát si do pořádku kroj, tři knoflíky je opravdu málo!
Po dobalení se zamyslete, a dobalte to, na co jste zapomněli.
Až si budete jistí, že jste nic nezapomněli, pokuste se to celé zvednout, při neúspě-
chu odhazujte zátěže a tento bod opakujte.

Myslete také na

Na tábor si určitě neber cennosti ani žádanou elektroniku. Toto pravidlo platí ob-
zvláště pro mobilní telefony. Občasný kontakt s rodiči lze provést přes telefony 
vedení tábora 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.

Stejně tak dětem nedávejte ani neposílejte žádné sladkosti. Sladkosti na táboře ne-
konají dobro. Sladkosti lákají myši, proto nemohou být ve stanech. A ani ve společné 
zásobě jídla je moc nechceme. Stávalo se totiž, že kluci jedli sladkosti místo svačin, a 
také si navzájem záviděli množství sladkostí. Věřte, že klukům na táboře cukr chybět 
nebude.

Co nebrat


