LUŽNICE – ŠUMAVA – CHOBOT 2014
Pořadatel: Junák, svaz skautů a skautek ČR,
Středisko „Prosek“ Praha
Na Vyhlídce 36, Praha 9, IČO 41690036
108. oddíl skautů „StoWosm“
Zahájení: sobota 28. června 2014
Ukončení: neděle 20. července 2014
Účastnický poplatek: 3500 Kč (sourozenci viz dále)
Termín přihlášení: 31. května 2014
Termín zaplacení: 20. června 2014

Základní informace
Blíží se prázdniny a s ním i vrchol oddílové činnosti - letní tábor. Letos jsme se
rozhodli jít vstříc romantice a dobrodružství a zkusit něco nového – vydat se na
puťák.

Etapa první: Lužnice

neděle 29.června - neděle 6.července

V neděli 29.6. se, již sbaleni, sejdeme u klubovny, naložíme vše potřebné a
autem/vlakem se vydáme na jih do Suchdola nad Lužnicí, kde zahájíme první
etapu tábora. Pojedeme 6 dní, čeká nás 120 km dlouhý úsek Lužnice ze
Suchdola do obce Nuzice za Bechyní.
Plavidla: Oddílové pramice typu P550 + dvoumístná plastová kánoe
Trasa: Suchdol nad Lužnicí – Bechyně (6denní plavba, 120 km)
Ubytování: vodácká tábořiště/volná příroda/skautská loděnice v Táboře
S pořádáním vodáckých výprav již máme v oddíle bohaté zkušenosti i z doby,
kdy jsme byli vodáckým oddílem. Jsme rovněž plně vybaveni (záchranné
pomůcky, plovací vesty, pádla, barely, vlastní lodě) a se základy vodáctví se
všichni seznámíme na květnové výpravě na Sázavu.

Tábor se bude skládat ze tří částí. První týden tábora budeme sjíždět řeku
Lužnici, druhý týden přecházet Šumavu s batohy na zádech a třetí týden si
užijeme klasického stálého tábora v Chobotě se 105. oddílem.

Vybavení: Pro tuto část tábora si sežeňte vodotěsný lodní pytel. Kdo žádný
nemá, a ani si nemůže od nikoho půjčit, nechť se včas ozve Me2dovi, který se
pokusí odpovídající počet loďáků/barelů zajistit. Nicméně možnosti jsou
omezené, a proto prosíme každého, kdo má aspoň nějakou možnost se k loďáku
na tento týden dostat, aby si jej primárně zajistil sám. Hodí se i neoprenové
boty do vody, nicméně ty nejsou nutností.

Představba tábora

Etapa druhá: Šumava neděle 6.července - neděle 13. července

pátek 20.června – neděle 22. června

Poslední víkend před prázdninami vyrazíme společně se 105. oddílem do
Chobota, kde se budeme zejména budovat táborové stavby – a to ať již obytné
(tee-pee, podsady) či užitné (kuchyně, latríny, umývárky, sklípky apod.), které
nám pak poslední týden tábora budou sloužit.

V neděli 6. července se přesuneme z Týna nad Vltavou vlakem na Šumavu do
Nového Údolí. Následujících několik dní pak budeme putovat přes šumavské
hřebeny (po páteřní červené trase, s noclehy na nouzových tábořištích), posléze
Pošumavím a následně Jižními Čechy až do tábořiště v Chobotě.

Kromě nutné součásti táborových příprav, na nichž je žádoucí účast každého
táborníka, je představbu možno vnímat rovněž jako příležitost k ozkoušení si
mnoha praktických činností – např. postavení táborových kamen, sestavení
konstrukce kuchyně, mozek-odreagovávající hloubení latríny…

Předpokládaná trasa: Nové Údolí – Modrava – Kašperské Hory – Sušice – Rabí –
Horažďovice – Chobot - cca 120 km. Trasa není nijak kogentní, na místě se od ní
můžeme a nejspíše i budeme odchylovat podle nálady i fyzických možností.

Balení tábora

pátek 27.června – sobota 28. června

V pátek 27. června odpoledne a v sobotu 28. června přes den se sejdeme
v klubovně, abychom společně přichystali vše potřebné na tábor. Zejména
budeme kompletovat a balit vybavení, lepit lodě, nakupovat jídlo atd.
Tyto dva dny jsou již oficiální součástí tábora (a bez řádného zabalení by tábor
nemohl proběhnout) – je tedy nutná účast každého táborníka.
Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli budeme přes noc ještě doma.

Samozřejmě nepůjde pouze o čisté chození od nevidím do nevidím, čekají nás i
hry a aktivity jako na klasickém táboře – s přizpůsobením tomu, že půjde o
tábor putovní (tzn. i aktivity, kterých si na klasickém táboře neužijeme).
Vybavení: Na tuto část tábora je nutno mít zejména vhodné prošláplé boty na
chození a odpovídající batoh (tedy batoh odpovídající tomu, že si v něm
poneseme všechno, a zároveň uzpůsobený tak, aby se dobře nesl).

Etapa třetí: Chobot neděle 13.července - neděle 20. července

Podmínky účasti

Na třetí část tábora budeme na tábořišti v Chobotě u Blatné spolu se 105.
oddílem. Půjde o klasický stálý tábor, jak jej známe z předchozích let (noční
hlídky a služby v kuchyni zajištěny ).

1) Odpovídající kondice a zdravotní stav: Putovní část tábora nebude nijak
přehnaně náročná a zvládnout by ji měl i ten, kdo není úplně trénovaný a nemá
zkušenost s dálkovými pochody. Každý by nicméně měl být schopen ujít 20 km
denně, a všichni musí být plavci.

Rodičovský víkend

2) Aktivní podíl na přípravách tábora, tedy na představbě a zejména na balení
tábora.

pátek 18.července - neděle 20. července

Ke konci tábora budeme opět pořádat rodičovský víkend, kdy nás mohou přijet
navštívit nejen rodiče, ale i sourozenci a další příbuzní, a ochutnat, jak to na
táboře chodí – od vaření v táborové kuchyni, přes společný program se svými
dětmi (nebo případně připravený svými dětmi). Své syny si pak můžete z tábora
rovnou odvést.
Moc Vás všechny zveme a budeme velmi rádi, pokud se s vámi uvidíme! Loni to
bylo moc fajn a my určitě stojíme o další setkání. V diskusi u táborového ohně
se pak jistě dotkneme i toho, jak to bude s našim oddílem v příštím roce.
Varianty
Rozhodujeme se mezi dvěma variantami rodičovského víkendu. První je z pátku
na sobotu, přičemž zásadní část programu se odehraje v pátek odpoledne,
sobota pak bude věnována balení a odjezdu (takto to bylo loni u 105). Druhá je
z pátku na neděli s fakultativním příjezdem v sobotu, přičemž to zásadní vč.
závěrečného ohně se odehraje v sobotu, v neděli se pak bude balit tábor a
odjíždět (jako to bylo loni u 108).
Pokud vám některá z variant vyhovuje více, prosíme, zúčastněte se hlasování
na Doodle – vybrána bude ta varianta, která bude vyhovovat více rodičům jak
ze 105. tak ze 108. oddílu.

Upřesňující informace
Vzhledem k tomu, že složení oddílu je přibližně stejné, jako v loňském roce, a
tudíž již asi víme, co od sebe navzájem čekat, nebudeme letos pořádat
předtáborovou schůzku pro rodiče. Pokud byste nicméně měli připomínky,
nápady či dotazy a stáli o osobní setkání, napište či zatelefonujte a sejdeme se
individuálně (v případě většího množství zájemců pak i kolektivně).
Upřesňující informace o odjezdu, příjezdu a balení pak budeme rozesílat
v průběhu června.

3) Účast na celé délce tábora. Výjimky jsou po dohodě možné, ale nikoliv
žádoucí.

Přihlášení a zaplacení
Prosíme, abyste do 31. května 2014 odevzdali vedoucímu vyplněnou přihlášku,
nebo alespoň potvrdili účast e-mailem a přihlášku doručili, jakmile to bude
možné. Účastnický poplatek 3500 Kč prosím zaplaťte na střediskový účet do 20.
června 2014. Žádáme všechny o dodržení těchto termínů!
Pokud máte jakýkoliv problém s uhrazením poplatku, prosíme, obraťte se na
nás. Našim zájmem je, aby se celého tábora mohli zúčastnit všichni členové.



číslo účtu: 2200193088/2010 (Fio banka – transparentní účet)
zpráva pro příjemce: „108 - jméno a příjmení účastníka“

Sourozenci, vč. kluků, jejichž sestry se zúčastní tábora 105. oddílu Vlaštovky v
Chobotě, mají možnost slevy 500 Kč z účastnického poplatku na rodinu - tedy
v situaci dvou bratrů ve 108 zaplatí rodina celkem 6500 Kč, v situaci jednoho
dítěte ve 105 a druhého ve 108 mohou rodiče zaplatit za syna 3000 Kč (a za
dceru plnou částku).
Pro usnadnění identifikace můžete použít jako variabilní symbol datum narození a
číslo oddílu dítěte, za které platíte (tzn. například datum narození 10.2.1999 dítěte
ze 108 oddílu je variabilní symbol 108990210), upozorňujeme ale, že tento údaj je
viditelný na našem transparentním účtu. Pokud jej neuvedete, ujistěte se, že máte
správně vyplněnou zprávu pro příjemce.

Vedení tábora - kontakty
S dotazy a připomínkami se na nás neváhejte kdykoliv obrátit!
šéf putovního tábora: Jan Kaczor (Me2d) – 723 788 323, jan.kaczor@email.cz
šéf stálého tábora: Michal Jerling (Muff) - 605 843 686, muffak@gmail.com

Přihláška na Letní tábor Lužnice – Šumava – Chobot 2014
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:
Telefon a e-mail na rodiče:

Žádost o příspěvek na tábor pro výše uvedené dítě uplatňuji u zaměstnavatele:

Další sdělení, které by vedení tábora v souvislosti s účastí dítěte mělo vědět,
zejména případné zdravotní potíže a omezení:

Na rodičovský víkend se předběžně chystám?

ANO

/

NE

Přihlašuji své dítě na Letní tábor Lužnice – Šumava – Chobot 2014, pořádaný
Junákem, svazem skautů a skautek ČR, Střediskem „Prosek“ Praha, v termínu
od 28. června do 20. července 2014.
Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé se tábora zúčastnit a že jsem
poskytl(a) všechny důležité informace o zdravotním stavu dítěte. V případě
pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem.
Prohlašuji, že před odjezdem na tábor oznámím vedení tábora případnou
změnu režimu nařízenou ošetřujícím lékařem, karanténní opatření, známky
akutního onemocnění, nebo kontakt s osobou onemocněnou přenosnou nemocí.

V______________________dne_______________.
Podpis:_______________________

