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Úvodníček
Tento kulatý rok nás čekají kulatá výročí
založení oddílu v roce 1940 a klubu Širokko
v roce 1985. Ty letos chceme připomenout,
ale v březnu celou republiku zasáhlo pozastavení činnosti Junáka. Nejsou schůzky ani
akce. Proto na táboře si chceme výročí o to
více prožít. Ačkoliv počet členů oddílů, kteří
jeden z těchto dvou milníků zažili, je na prstu
jedné ruky, věřím, že oslavy výročí budou bohaté. Mimo objevování Tajuplného ostrova
dalším z prvků bude živé připomenutí
a možnost vyzkoušet si, jak oddíl tábořil
dříve, před 10,20, 30 a více lety.
Martin Jiránek – Rex
vůdce oddílu
O táboře
Kvůli koronavirové situaci mění pár věcí:
potvrzení o zdravotní způsobilosti od dětského doktora musí být letošní. Prohlášení o bezinfekčnosti je upravené o příznaky nemoci
covid. Aktuálně si každý musí vzít 5 roušek,
ale je možné, že pravidla pro roušky se změní
ještě. V případě, že by se na táboře nemoc objevila, musel by tábor skončit dříve a vracela
by se část táborového poplatku (”odpovídající
nevynaloženým nákladům”).
Tábor je tradičně třítýdenní od 5.7. do
25.7.. Adresa, kam zasílat balíky, bude
upřesněna. Opět návštěvní den není a dění
z tábořiště Vám budeme přinášet prostřednictvím táborového zpravodajství. Naším cílem je každý den vydat článek s fotogalerií,
ale ne vždy se to povede takto pravidelně.
Vlčatům a hlavně prvním táborníkům
přijde vhod zaměnitelné věci (nádobí, oblečení, boty) podepsat,aby šlo rozpoznat, komu
patří. Kapesné je individuální, pro nováčky
radíme 250 Kč .
cena a platba
Cena tábora je 4500 Kč, avšak při platbě
do 10.6. je 3900 Kč. Z této částky hradíme veškeré provozní náklady tábora – pojištění,

stravu, dopravu, pronájem tábořiště, vstupy,
pomůcky ke hrám a výcviku, zdravotnický materiál,… Platba v hotovosti je možná na předtáborové schůzce nebo výběru beden. Při
platbě na účet (400410420/2010) uveďte
jméno variabilní symbol 22062.
Důležité termíny
ź 27.6. Předtáborová brigáda (pro skauty
ź
ź
ź

ź

a starší)
3.7. doručení a výběr táborových beden
4.7. 8:00 sraz skautů a starších – nakládka na Lužnické plovárně
5.7. 8:15 sraz vlčat (družina Svišťů
a Čápů) na vlakovém nádraží odjezd na
tábor
25.7. konec tábora a vyzvednutí vlčata na
tábořišti předběžně mezi 11 a 13h. Je to
i příležitost vidět tábořiště za provozu.
Skauti a starší zůstavají a jedou vybalovat ke klubovně (přibližně do večera)

přihláška
V „táborových dokumentech ” je samotná
přihláška s dotazníkem zdravotního stavu
a posudkem zdravotní způsobilosti od dětského doktora. Ty je nutné odevzdat do 3.7.
Potvrzení o bezinfekčnosti se odevzdá přímo v den odjezdu. Raději stahujte vzor prohlášení až těsně před vyplněním, situaci sledujeme a aktualizujeme formulář. Zvláštní
pozornost věnujte příznakům covidu.

Jedna z historických fotek se zvláštním významem.
Víte, co připomíná a kde byla k vidění?

tábořiště
Místo letošního tábora nám není
neznámé a tábořili jsme zde již před 6
a 18 lety. Louka se nachází v Josafatském údolí u Pořína za Chýnovem.
Popis cesty:
Z Tábora vyrazíte směrem Chýnov,
dojedete do obce Pořín. Celou obec
projedete směrem na Nové Dvory
(jediná silnice skrz obec). Těsně před
vsí je odbočka vlevo na polní cestu.
Zde zaparkujete svůj vůz. Bude vás tu
očekávat některý z dospěláků, který
vám ukáže cestu na tábořiště (300m).
Souřadnice tábořiště :
N 49.399° E 14.893°

směr z Tábora / Chýnova

Vedení tábora
Vedení tábora, se kterým se setkáte i na
předtáborové schůzce, je složeno z činovníků oddílu majících vnitřními předpisy spolku Junák – český skaut požadovanou pedagogickou a zdravotnickou kvali kaci (vedoucí a jeho zástupce mají Vůdcovskou
zkoušku, zdravotník zkoušku Zdravotníka zotavovací akce (tato je i součástí vůdcovské
zkoušky).
Vedoucí tábora
Tomáš Ci ra – Kyblík
724 419 413
tomas.muaddib.ci ra@gmail.com

Zástupce vedoucího tábora
Václav Růžek – Váška
777 948 322
varuz@centrum.cz
Zdravotník tábora
Vladimír Jirka – Džim
773 465 614
jir.vladimir@gmail.com
Hospodář tábora
Martin Jiránek – Rex
724 042 292
avngrg@gmail.com

Pro rodiče nováčků,
kteří s námi jedou poprvé
Tento sloupeček kopírujeme každým rokem do nového Táborového Kurýra. Byl napsán na základě zkušeností let předchozích.
My totiž kolikrát něco v dobré víře napíšeme
a pro Ty z Vás, kteří nejsou seznámeni s tím,
jak náš oddíl táboří a funguje vůbec, to místo
osvětlení přinese řadu nových otázek a neznámých pojmů.
Hned v úvodu doporučujeme budete-li
mít jakýkoli dotaz, nejasnost či pochybnost,
volejte na číslo 703 97 00 81, na kterém budeme během tábora k zastižení.
Náš tábor je klasický stanový, postavený
na zelené louce. Stany jsou podsadové, což
znamená že na prkenném základu je napnuté plátno. Kluci bydlí po dvou jak se domluví.
Kuchyně a jídelna je stejně jednoduchou
stavbou jako vše v táboře a musíme si ji rovněž postavit sami. A kdo vaří? Kuchařky nemáme a ani je nechceme, takže je to na nás.
Myslíme, že si docela debužírujeme, ikdyž občas se nezadaří, ale na to se pak nejvíc vzpomíná. Nebojte ,hlady nám ještě nikdo neumřel! Co se balíčků týká, prosíme když chcete
poslat klukům něco na přilepšenou, posílejte
věci trvanlivé, ovoce, zeleninu, …
Střídmě s pamlsky!
A ještě rada závěrem. Nebalte klukům víc
než je v seznamu, ale zase naopak, nic sami ze
seznamu nevyřazujte. Nic tam není zbytečně! Nezapomeňte, že v den odjezdu musíte odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti (bylo součástí přihlášky) a popsané osobní léky.

