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oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu a 6.oldskautského klubu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích
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pojeď s námi na letní tábor

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech. - ARISTOTELES ze Stageiry -

Tábor 2014
Termín konání tábora: STÁLÝ TÁBOR 5.7. – 20.7.2014,
PUTOVNÍ TÁBOR (pro členy družinek) 28.6. – 4.7.2014
Místo stálého tábora: Čermná ve Slezsku. Tábořiště je na konci
obce za chatovou oblastí. Odkaz na mapu na internetu najdete na
webových stránkách www.sestka.eu.
Cena stálého tábora je 2.400Kč , cena stálého tábora + putovního je 2.700Kč
Přihlášky na tábor je nutné odevzdat nejpozději do 30.5. 2014, spolu se zálohou 100 Kč.
Bližší informace vám sdělí vedoucí tábora: Fialka – Lada Kutějová, tel.: 731 519 452, mail: Laduskka@seznam.cz
Přihlášky na stálý i putovní tábor odevzdávejte Fialce nebo Gabči.
Odjezd na stálý tábor:
V sobotu 5.7. 2014 bude sraz nejpozději v 7:15
na vlakovém nádraží v Jablůnce.
Všechny věci budou sbaleny v 1 batohu, nikdo
nic neponese v ruce (pokud nemáte velký batoh,
můžete se obrátit na vedoucí oddílu, někteří
mají více batohů)!!! Na cestu si s sebou vezměte
svačinu a pití. Prosím nezapomeňte na OKOPÍROVANOU KARTIČKU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY,
POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI a LÉKY S NÁVODEM NA UŽÍVÁNÍ, které dítě pravidelně užívá.
Děti odevzdávají všechny tyto 3 věci vedoucímu
při odjezdu. Na tábor jedeme v kroji!!! Pokud
by do tábora došlo k nějakým změnám, budete
včas informováni.
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Kolo na táboře:
Kolo na táboře je určitý dopravní prostředek pro
členy tábora, díky kterému mohou jezdit na výlety.
Přilba je nutná. Na kolo i přilbu, prosím nalepte
lístek se jménem (může se stát, že mohou být dvě
stejné kola). Prosíme všechny, kdo mají kolo, aby
si jej vzali na tábor, abychom mohli jezdit na
společné výlety (ti co kolo nemají, zůstávají na
tábořišti a většinou je jim to líto, že nemohli jet).
Kolo musí být v dobrém technickém stavu a musí
mít základní vybavení (blatníky, zadní blikač,
přední světlo). Kola se budou shromažďovat v
klubovně v Březinách před nebo po ukončovacím
ohni 27.6.2014 od 18:15 do 19.00.

Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení
než upřímnost přítele. - FRANCIS BACON Seznam věcí, které je potřeba s sebou vzít na
stálý tábor:
- kroj, šátek + turbánek (pokud chcete dítěti
koupit kroj, je možno jej objednat na internetu
v Junshopu nebo Vám kroj můžeme zapůjčit, ale
máme jich pouze omezené množství)
- kalhoty ke kroji nebo sukni (ne do gumy) – mohou být rifle, manžestráky, kapsáče: barva by
měla být hnědá, zelená, modrá, černá (pokud
možno, ne příliš pestrých barev)
- náhradní dlouhé kalhoty + kraťasy
- trička s krátkým a dlouhým rukávem nebo
košile
- svetr, mikina
- bunda a pláštěnka nebo něco podobného, pokud
možno nepromokavého
- oblečení na spaní (teplákovka určená pouze k
tomuto účelu!)
- ponožky, spodní prádlo
- pokrývka hlavy
- plavky
- boty ( 1-2 pevné, sandály)
- kostým na etapovku
- hygienické potřeby – zubní pasta + kartáček,
hřeben, šampón, mýdlo, krém (opalovací), ručník,
osuška, kapesníky (lepší jsou plátěné)
- ostatní věci: ešus+lžička+hrníček (zabaleno v látkovém pytlíku na pověšení), spacák+karimatka,
celta (kdo má), malý batůžek, baterka + náhradní baterie, deník+tužka, KPZ, uzlovačka, malý
kapesní nožík, sekyrka v obalu (není nutné),
šitíčko, plátěný pytel na špinavé prádlo (stačí
povlak od polštáře), peníze (něco málo na útratu),
oblíbená knížka.
Nezapomeňte na léky, které dítě pravidelně užívá
+ návod na jejich užívání. Předejte prosím přímo
při odjezdu dospělé osobě.

Prosím nedávejte dětem na tábor žádné cenné
věci (drahé hodinky, apod.). Telefon si mohou
vzít, ale stejně jako loni je budeme na začátku
tábora vybírat. Děti budou moci rodičům volat
v odpoledním klidu 12:30 -14:00. Je to z důvodu
bezpečnosti (menší děti je občas ztrácí), a abychom dodrželi celistvost programu. Jakékoli zdravotní problémy, ale i jiné problémy, Vám bude
volat vedoucí tábora Fialka, která bude i zdravotníkem.
Nezapomínejte, že každé dítě je jiné a potřebuje
jiné množství věcí a každý si nese svůj batoh sám
a to celou cestu.
Zpráva ošetřujícího lékaře
Zprávu ošetřujícího lékaře odevzdává spolu s ostatními dokumenty k přihlášení na tábor každé
dítě. Je to dokument, na jehož základě je určeno,
zda se dítě tábora zúčastnit může nebo nemůže.
Pokud tento dokument neodevzdáte, nemůže se
dítě tábora účastnit, neboť nevíme, zda nemá
nějaké závažné onemocnění, které by se při pobytu na táboře mohlo zhoršit. Tyto informace
má k dispozici jen zdravotník tábora.
Potvrzení o bezinfekčnosti
Vyplňují rodiče den nebo 2 dny před odjezdem na
tábor nebo puťák. Podepisují ho jen rodiče, doktor
ne. Jelikož se nám na jednom jarním táboře stalo, že rodiče podepsali Potvrzení o bezinfekčnosti,
i když jejich dítě nebylo úplně zdravé, poslali jej
na tábor a většina dětí přijela domů s teplotami,
protože se nakazili, chtěli bychom Vás poprosit,
abyste potvrzení podepsali a dítě poslali na tábor jen tehdy, když nebude nemocné a nemůže
nakazit ostatní. Dá se určitě domluvit, že se doléčí
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doma a přijede na tábor o něco později. Předem
vytištěné potvrzení je součástí přihlášky.
Všechny dokumenty výše zmíněné jsou důležité
pro vedoucího a zdravotníka tábora, aby bylo
možné zajistit bezproblémový chod tábora pro
všechny přihlášené děti. Děkujeme za pochopení.
Návštěvní den:
Návštěvní den je letos naplánován na 12.7.
a 13.7.2014 přímo na tábořišti. Samozřejmě
můžete zůstat na návštěvě u nás na tábořišti i
přes celý víkend, akorát si přibalte spacák a karimatku. Cesta k tábořišti bude značena od konce
obce Čermná ve Slezsku. Do Čermné se dostanete
přes Vítkov, je to hned první obec za ním. Návštěvní
den je určen zejména návštěvě dětí proto, pokud
je budete chtít někam vzít na výlet, můžete, akorát to oznamte vedoucím v táboře, abychom dítě
nehledali. Jak už jsme výše zmiňovali každé dítě je
jiné, a proto každé má taky jinou spotřebu sladkostí, proto na to prosím myslete. Nejžádanější

surovinou jsou buchty, které si nedokážeme
na táboře upéct, proto je vítáme v jakémkoli
množství :-) (ovšem v možnostech našeho skladování a okolních teplot).
Návrat ze stálého tábora:
Návrat je v neděli 20.7.2014 v 15:36 na nádraží
v Jablůnce. Pokud by do tábora došlo k nějakým
změnám, budete včas informováni.
Informace o putovním táboře budou
přihlášeným rozdány na začátku června, až po
jejich domluvě s vedoucím, kdy si určí, kde budou letos putovat.

Jakékoli dotazy Vám zodpoví vedoucí
tábora Fialka – Lada Kutějová na
informační schůzce pro rodiče 30.5.2014
od 18:30 v DBCB nebo po telefonu 731
519 452.

Fotografie pořízená 6.července 2013 - na loňském 16.táboře kateřinického oddílu. Jak je z fotky
poznat, věkové rozpětí stáůých účastníků tabora bylo velké - ale ku prospěchu všech. Tábor byl hodnocen jako jeden z nejlepších v posledních letech. NECHEJTE I VY SVÉ DÍTĚ VYRŮST VE SKAUTU!
Archiv všech oddílových časopisů můžeš najít na www.sestka.eu (sekce ČASOPISY).

