Skautský tábor PROSEČ 2019
Termín tábora: od 13. 7. 2019 do 27. 7. 2019
Místo tábora: skautská základna Proseč
GPS: N 49°48.13257', E 16°7.75830'
Adresa: Tábor choceňských skautů, Proseč 539 44
Provozovatel tábora:
Junák – český skaut, středisko Skály Choceň, z. s.
Vedoucí tábora:
Jan Teplý – teply.honza@skaut.cz – 774 739 139
Zástupce vedoucího tábora:
Magdalena Málková – magdalenka.98@seznam.cz – 773 268 589

Sraz a odevzdání batožin v sobotu 13. 7. 2019 od 8:00 hodin v klubovně.
Při odevzdávání batožin bude vybírán:
□ třetí a čtvrtý list přihlášky (Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, Prohlášení zákonných zástupců
dítěte),
□ souhlas s účastí na výzvách
□ zdravotní a očkovací průkaz dítěte
□ kartička pojištěnce (platná)
□ případně užívané léky.

Odjezd v sobotu 13. 7. 2019 od skautské klubovny v 9:00 na kolech.
Kolo bude předem řádně seřízené! a bude mít nafouknutá kola, s sebou na cestu ještě helmu!, svačinu a
dostatek pití (min 1,5 l), lepení, zámek na kolo a klíček.

Návštěvy rodičů v průběhu tábora nejsou vhodné vzhledem k dětem, jejichž rodiče přijet nemohou. Je možno se
informovat na výše uvedených telefonních číslech. Doporučujeme psát hlavně mladším dětem dopisy.

Příjezd v sobotu 27. 7. 2019 ke skautské klubovně kolem poledne.
Výdej batožin v sobotu 27. 7. 2019 od 12:00 do 12:30 hodin ve skautské klubovně.

Věci s sebou na tábor (platí pro všechny)
Kroj – nutná výbava táborníka:
□ krojová košile s nášivkami
□ jednobarevné (černé, tmavě modré, hnědé
nebo tmavě zelené) slušné dlouhé kalhoty
□ šátek a turbánek
□ píšťalka
Základní výstroj v dostatečném množství:
□ trička
□ ponožky a spodní prádlo na každý den
plus náhradní!
□ mikiny, svetr
□ kraťasy
□ dlouhé kalhoty
□ tepláky
□ teplé ponožky
□ oblečení na spaní
□ větrovka
□ pláštěnka
□ pokrývka hlavy
□ plavky
□ ručník, osuška
□ pevné boty, pohorky
□ kecky
□ sandále
□ gumáky
□ pantofle, crocs nebo žabky do vody

Základní výzbroj:
□ repelent
□ opalovací krém
□ hygienické potřeby - kartáček, pasta, mýdlo
□ 1 role toaletního papíru
□ hřeben
□ spacák
□ karimatka
□ baterka nebo čelovka
□ ešus
□ lžíce
□ hrníček
□ utěrka
□ nůž, škrabka
□ KPZ
□ malý batůžek
□ velký šátek
□ uzlovačka
□ deník
□ psací potřeby a pastelky
□ lepidlo
□ dopisní papír + známky
□ vlastní obinadlo!
□ šitíčko
□ další věci podle zálib (četba, sport, hudební
nástroj, …)

Světlušky si vezmou navíc:
□ Nováčka, Lucernu světlušek, kterou nyní plníš, a letošní časopisy Světýlko
□ prostěradlo (látka velikosti prostěradla bílé nebo světlé barvy na výrobu pláště)
Skauti + skautky si vezmou navíc:
□ kostým na etapovou hru – středověk
□ kdo má může si vzít meč na dřevárnu
□ maskáče
□ baret
□ velký batoh použitelný na výlet s přespáním

□
□
□
□
□

sekeru
buzolu
prádelní šnůra nebo konopný provaz 5 mm
Nováčka nebo Skautskou stezku
bílé bavlněné ponožky na batikování

Kapesné: stačí do 300,- Kč
Cennosti a mobily: doporučujeme na tábor nebrat, kontaktní mobil bude mít u sebe vedoucí tábora

Kostým na tábor
Příběh letošní etapové hry se odehrává ve fantasy světě Cyperie, se kterým děti seznámíme ještě před
vlastním táborem. Pro navození atmosféry by děti měly mít stylový kostým. Postačí nějaká košile, kápě a
jednobarevné kalhoty. Historicky lze náš svět zařadit to pozdního středověku až renesance, pokud byste
chtěli kostým propracovat více, doporučujeme inspiraci právě tam.
Pro inspiraci na základní kostým doporučuji:
http://b5a.cz/cze/nadcasove/ - najdete zde například jednoduchý střih na košili
https://www.instructables.com/id/Viking-hood/ - jednoduchý návod na kápi
V případě dotazů neváhejte napsat vedoucím.

Souhlas zákonných zástupců dítěte s plněním
skautských výzev na táboře
Vážení rodiče,
v rámci stezek, které vaše dítě plní jako doplněk k celoročnímu programu, je možné, aby si na letním táboře
splnilo následující výzvy. Skaut/skautka může plnit vždy výzvy stupně skautské stezky, kterou momentálně
plní.
Jméno dítěte: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Souhlasím, aby jmenované dítě plnilo výzvy: *)
NOČNÍ BDĚNÍ
NOČNÍ NÁVRAT
RANNÍ SVÍTÁNÍ
DVA DNY BEZ NIČEHO
VÝSADEK
24 HODIN NA STROMECH
V …………………………………….. dne ………………..

………………………………………………………………
podpis zákonného zástupce

*) pokud nesouhlasíte, výzvu přeškrtněte

__________________________________________________________________________
CESTA ZEMĚ
• Noční bdění – dokážeš 1 hodinu ležet vzhůru ve spacáku a neusnout, když tě uprostřed noci někdo vzbudí?
• Ranní svítání – budeš vzbuzen/a pozdě v noci. Tvým úkolem bude dorazit do stanoveného termínu, kdy
bude vycházet Slunce, na vrchol blízkého kopce. Zvládneš překonat spánek a v ranní tmě a zimě vyjít do
kopců?
CESTA VODY
• Výsadek – neznámé místo, žádná mapa a poraď si. Ocitneš se ve dne na neznámém místě bez orientačních
pomůcek. Dokážeš se vrátit do tábora nebo na jiné známé místo? (z bezpečnostních důvodů jsou děti
vybaveni batohem s věcmi na cestu a mobilním telefonem, který smějí v krajní nouzi použít!)
• Noční návrat – budeš v noci vyvezen/a se zavázanýma očima z tábora na neznámé místo. Tvým
pomocníkem bude baterka, mapa a buzola. Dokážeš se do budíčku vrátit zpátky do tábora? Dokážeš se v
temné neznámé krajině zorientovat a najít správnou cestu domů? (z bezpečnostních důvodů jsou děti
vybaveni batohem s věcmi na cestu a mobilním telefonem, který smějí v krajní nouzi použít!)
CESTA VZDUCHU
• Tři orlí pera – výzvu plní starší skauti a skauti individuálně na základě domluvy s vedoucím.
CESTA OHNĚ
• Dva dny bez ničeho – vyrazíš ráno z tábora bez ničeho – bez jídla, bez spacáku, bez peněz. Dokážeš si až do
dalšího večera poradit? Dokážeš si vydělat svou prací na jídlo a přespání a urazit při tom alespoň 15 km?
(z bezpečnostních důvodů jsou děti vybaveni 0,5 l vody a mobilním telefonem, který smějí v krajní nouzi
použít)
• 24 hodin na stromech – dokážeš strávit na stromě celý den? Dokážeš si postavit síť nebo jiný příbytek, abys
24 hodin vydržel nad zemí?

Tento list se odevzdávají skauti a skautky v den odjezdu na tábor.

