LETNÍ TÁBOR 2018
oddíl Poutníci, Zátoka pláňat (Keblov), 28. 7. – 10. 8. 2018
Neslíbíme vám výlety do města, televizi, přístup na internet a mobilní komunikaci. Ne, že by nám tyto věci byly cizí,
ale tábor vnímáme jako místo, kam si od tohoto všeho jedeme odpočinout.

Co vám ale slíbit můžeme, je nové přátelství, poznání přírody i z jiného pohledu než jen z okýnka auta nebo MHD,
prožití nádherných letních dnů plných a zážitků a v neposlední řadě partu super lidí, co si umí a ráda hraje.
A taky vám slíbíme celotáborovou hru, která vás totálně vyšokuje a zblázníte se do ní! Nebudete chtít jet zpátky, to
vám garantujeme!

Ubytování
K dispozici jsou, tak jak to na pravém táboře musí být, pravé (takže žádná levárna) podsadové stany.
Louka, na které tábor stojí, je uprostřed přírody – ze tří stran les, po pár krocích (cca 100 m) vodní hladina
Němčické nádrže, kde se v parnu cachtáme (legrační slovo, že?). K dispozici máme dřevěný srub bez
elektrické energie (a sakryš!), ve kterém je jídelna, kuchyně, dílna, ošetřovna, dřevník i koupelna s teplou
vodou, když nejsme trumbery a chce se nám natahat dřevo na ohřev vody. Nejbližší civilizací je 2,5 km
vzdálená vesnice Keblov, však sem tam k nám jezdí z civilizace návštěvy, které jsou pro celý tábor atrakcí
(například bobkocucák).

V ceně je samozřejmě zahrnuto
pojištění dětí a pojistka „proti blbosti“.

úrazové

Naši vedoucí mají akreditaci MŠMT a od dětství
jsou odchovaní oddílem. Koukněte na jejich
profily: http://poutnici.desitka.cz/vedouci

Ubytování je stejné jako v roce 1977. Jen máme nové stany.

Provozovatel tábora, pod kterého oddíl Poutníci patří
MOP – Mladí ochránci přírody, Tuláci
U Císařské cesty 156, 103 00 Praha – Benice
Honza Koukl, tel.: 608 703 510, mail: mop@tulaci.eu, web: www.tulaci.eu

Poštovní adresa a telefon do tábora
Adresa: LDT Zátoka pláňat, obchod Keblov, pošta Čechtice, PSČ: 257 65
GPS souřadnice tábora: N 49°40.215', E 15°05.459'
Hlavní vedoucí: Libuše Latrová (Bláťa). V nutných případech volejte Báře Ordošové 731 972 541, která
má na starost komunikaci s rodiči, a to nejlépe večer. U mobilu nebudeme vždy, raději se budeme plně
věnovat dětem. Buďte, prosím, trpěliví. Doporučujeme psát SMS.
Zdravotník: Ondřej Turek (Opičák), 774 570 292, vše však nezapomeňte uvést do zdravotní karty. Jasně,
je to sice pruda, ale když zjistíte 3. den tábora, že si dítě samo bere nějaké prášky, fakt to není v pohodě a
mě nebaví neustále vám volat. Nehledě na to, kdyby fakt něco a doktoři by podali třeba lék, na které má
dítě alergii. Děkuji za pochopení.

Sraz a návrat
SRAZ: v sobotu 28. 7. 2018 v 12:45 na nádraží Praha – Vršovice
NÁVRAT: v sobotu 11. 8. 2018 v 17:20 na nádraží Praha – Vršovice
Zabalte si tak, abyste měli jedno zavazadlo a batůžek se svačinou na cestu. Je možné balit i do
batohu, co budete mít na případný puťák (případný… Hehehe!). Kufry lze dát pohodlně pod postel.

Až v den odjezdu odevzdejte
průkaz zdravotní pojišťovny
očkovací průkaz (pokud máte)
Bezinfekčnost s datem dne odjezdu
případné léky v obalu (pytlík, fóliové desky, krabička, …) spolu s informací

o dávkování

Prosíme rodiče (děti moc dobře ví, leč dělají, jako že neví)
Umírněte se v nadměrných zásobách sladkostí, vod a chipsů atp., a to maximálně v množství, které se
vejde do krabičky o cca rozměrech 20 x 15 ×10 cm, slazené nápoje. Minerálky atp. jsou zakázány.
Sorry jako.
S sebou na cestu si vezměte jen tolik, co vypijete a sníte do večeře – ta bude první společné jídlo
(stejně víte, jak to jinak skončí, první porada je dlouhá a vedoucí jsou nevykrmení)
Návštěvy rodičů na táboře jsou možné v návštěvní den v sobotu 4. 8. 2018, 10 – 16 hodin, po předchozím
nahlášení (minimálně 14 dnů před odjezdem se domluvte s Bláťou, ale čím dříve, tím lépe) a to v počtu
maximálně 2 rodinných příslušníků na osobu (v případě sourozenců se počet nenásobí) a jednoho
vozidla, které prosím zanechte co nejvýše na louce. Je možné si objednat oběd za poplatek 30 Kč při
nahlášení své návštěvy.

Každý účastník našeho letního dobrodružství
ať má:

Prostěradlo
bílé
barvy,
sešité,
s průměrem dvojnásobku obvodu pasu.
Výsledná „suknice“ musí býti dlouhá od
pasu účastníka po zem.

Hra na závěr
Na hlídacího psa: každý rodič a každé chytré dítě
je hlídací pes. Vyhraje, pokud bude do odjezdu
tábora sledovat změny na oddílovém Facebooku
(facebook.com/groups/poutnici.interni) a hlavně
kontrolovat oddílový web s informacemi o táboře
(poutnici.desitka.cz/tabor).
Rodiče mohou hru hrát i po odjezdu na tábor.
Budeme pravidelně informovat o dění na táboře
skrze Facebook (hlavně, máme to štěstí, že v
Zátoce pláňat běhá internet rychlostí zkoušeného
žáka, blížícího se k tabuli), když se poštěstí, tak i na
oddílovém webu (zhruba 2krát za tábor, když se
jede tankovat ten předraženej benzín).
Letní tábor 2017 – Ochránci světla/ Silch a profesor

