Pokyny k putovnímu táboru 2017
Termín: 10. - 16. 7. 2017
Místo: Řeka Morava
Doprava, základní informace
Začátek tábora
Přípravná schůzka: neděle 9. 7., 17:00 v klubovně, nachystáme a naložíme věci – pádla, vesty,
rozdělíme společné věci. Je důležité přijít. Pokud nebudete moct nebo dojdete později, napište
SMS/zavolejte.
Odjezd: v pondělí 10. 7., sraz v 7:15 na vlakovém nádraží (odjezd 7:24 vlakem směr Brno)
S sebou na cestu: Barel/loďák se všemi věcmi, malý hadrový batůžek (jen pokud se vám pak vejde
do barelu nebo máte malý loďáček na jeho zabalení), svačinu (první společné jídlo bude večeře),
PET láhev s pitím 1,5 l
Konec tábora
Návrat: V neděli 16. 7. v 18:30 na vlakové nádraží
Tábor
Program
Tři nepřátelské flotily budou bojovat o nové kolonie pro čest svého panovníka. Právě Ty jsi členem
jedné z nich. Jako námořník budeš čelit nástrahám moře (řeky), budeš muset prokázat svoji sílu
a vytrvalost, dovednosti na vodě při proplouvání mezi útesy i při sjíždění divokých vln. Neboj, co
neumíš, to se naučíš. A co umíš, to můžeš naučit ostatní. Možná budeš muset čelit divoké bouři,
možná se setkáš s piráty. Ale život na lodi není jen neutuchající dobrodružství, je to i práce, víš? Jak
se asi žije několik dní na lodi? Kdo uvaří večeři? A kdo se postará o lanoví? Dosyta si zajisté užiješ
i zábavy se svými kumpány. Co takové večerní debaty o lásce, o romantice zapadajícího slunce
nebo zábava nad kytarou a balíčkem karet?
Pamatuj, námořníče, na vodě, víc než kde jinde platí, že všichni musíme spolupracovat, jinak se:
a) nikam nedostaneme, b) nebudeme mít kde spát, c) budeme hlady, d) semele nás nebezpečí
Táboření a stravování
Každý den na jiném místě. Každý den pod hvězdami či pod přístřeškem. Stravování si každá flotila
bude zajišťovat prostřednictvím svého kuchaře za pomoci a rad královského šéfkuchaře.
Očekáváme spíše studenou lodní kuchyni s teplým čajem ráno a teplou večeří. Během dne několik
svačin+větší obědová svačina. Možná i nějaká ta limonáda či zmrzlina po cestě od mořských sirén:)
Komunikace
Mobily budou mít pro případ nouze při ruce vedoucí tábora ve vodotěsných obalech a loďácích.
Informace o průběhu plavby na vyžádání rádi poskytytneme, pište a volejte k večeru.
Účastníkům telefony NEDOPORUČUJEME. Na moři si své přístroje většinou jednak nedobijete
a jednak již mnoho z nich bylo sežráno ve vteřině vlnami. Po cestě však bude možno poslat
poštovní holuby.

Co s sebou
Zavazadlo
Barel nebo lodní pytel. Barel ideálně 50 l, aby se vešel napříč do kanoe.
Jelikož jedeme jen na týden:
• Domluvte si dvojice na sdílení barelu a věcí (jako hygiena atd. viz níže) a sbalte se do
jednoho zavazadla. Ušetříte tak zátěž a místo na lodi a líp se vám to ponese. V případě
nouze/menšího barelu si lze sbalit do vlastního.
• Dvojici nahlašte Evce a pro lepší přehled pro ostatní zaznačte SEM.
• Všechny otázky ohledně barelů/sdílení či nesdílení řešte s Evkou.
Balení a pár dobrých rad
 méně je více...
 ešus si vezmi jen jeden
 igelitek (ideálně silný odpadkový pytle) není nikdy dost (vše si do nich zabalte) - rolí
odpadkových pytlů do dvojice nic nezkazíte
 nosíš-li brýle, nezapomeň si na ně provázek (brýle se ze dna řeky loví blbě:), jak dioptrické,
tak sluneční...
 nezapomeň PET flašku s pitím, která s tebou popluje celý tábor
 na menší túry a cestu vlakem si vezmi hadrový batůžek (opět stačí do dvojice) - POZOR! i
tento batoh se musí vejít do barelu! Proto si nejdříve vše sbal do barelu, vyzkoušej, že se to
tam vejde (ideálně když zbude kousek místa na převážení potravin) a až pak batůžek vyjmi a
vezmmi si ho do vlaku na cestu na stálý tábor
 mýdlo a šampon do dvojice či trojice je dobrá volba; čím menší krabička, tím lepší (litrové
balení šampónu je zbytečně velké. Ostatní kosmetiku nech doma. Na vodu se nejezdí na
módní přehlídku!
 spacák péřový schne moooooc dlouho a do barelu se voda dostává častěji než bychom
chtěli:) - péřák prostě nebrat, raději termoprádlo na spaní.
 bez pokrývky na hlavu na vodu nelez...a pamatuj, že klobouky bez šňůrky pod bradou rády
létají
 pokud máš neoprenové ponožky nebo boty, vezmi si je!
 na závěr nezapomeň, že je lepší se třikrát zeptat než jednou litovat:)
S sebou
Doporučení: VEZMĚTE SI JEN STARÉ VĚCI, KTERÝCH VÁM NEBUDE LÍTO!
Povinná výzbroj každé tábornice :
• vyplněný zdravotní list (max 3 dny před odjezdem)+ kopie kartičky zdravotní pojištění
• spacák + karimatka (karimatku stočíte po obvodu barelu/loďáku, věci pak balíte dovnitř
• ešus (jen jeden), lžíce, nabroušený kapesní nůž
• baterka s náhradními bateriemi (Zkontrolujte, jestli opravdu funguje)
• kartáček na zuby
• ručník (jeden stačí, doporučujeme lehký rychleschnoucí – možno koupit ve sportovních
obchodech)
• osobní léky v krabičce s návodem a popisem
• jednu větší láhev na pití (nejlépe 0,75l nebo 1l)
• píšťalka
• zápisník, psací potřeby

Do dvojice
• šnůra na prádlo (stáčená bavlněnou)
• malý batůžek na výlety, který se vám vejde do barelu/loďáku
• pevnější provázky/gumicuky na upevnění věcí v lodi!
• mýdlo, šampón, pasta, repelent, opalovací krém, rulička toaletního papíru, hřeben
Oblečení (doporučený seznam)
- Není třeba si toho brát zbytečně moc, jedeme jen na týden
•
•
•
•
•
•
•
•

dostatek spodního prádla a ponožek (i teplých na spaní)
1x sada na vodu (kraťasy/lehké tričko/lehké šusťáky v případě chladnějšího počasí)
1-2x tričko s krátkým
1x tričko s dlouhým (termotriko)
1x mikina
1x větrovka/lehká bunda
1x kraťasy na převlečení
1x dlouhé kalhoty na večer (rejoice, pláťáky apod. rifle nedoporučujeme-jsou zbytečně
těžké a zabírají místo)
plavky
pláštěnka
pokrývka hlavy
kapesníky (kdo potřebuje)

•
•
•
•
Boty:
• boty do vody – boty, které se nebudou vyzouvat ani rozlepovat (nejlépe plátěné kecky,
hlavně s pevnou podrážkou, sandále nejsou boty do vody!!!) Na vodě se časo musí
vystupovat, budeme občas i přetahovat lodě, v otevřených botách si přinejmenším leda
ukopnete palec.
• Botasky/sandály s pevnou špičkou – na chůzi v terénu
• sandály – pokud se vám vejdou do barelu, jinak nejsou nutné. Slouží většinou jen k přezutí
po příjezdu, dá se ale i chodit bosky:)
Důležité kontakty:
Hlavní vedoucí: Zuzana Kulichová, e-mail: klusajda.zuzu@gmail.com, tel. 725 191 186
Zástupce: Evka Kubátová, tel. 725 269 501
Zdravotník: Martin Kulich, tel. 777 045 478
Další kontakty: Jitka Klusáčková, tel. 723 249 745
Pokud si nebudete vědět s něčím rady, neváhejte kontaktovat hlavní vedoucí

