TÁBOROVÝ ZPRAVODAJ
2. chlapecký oddíl Wakan Šumperk

Ramzová
14. 7. – 28. 7. 2018

Nazdar bráškové,
Již za několik týdnů se společně vydáme na čtrnáctidenní dobrodružství,
na skelnou louku u Ramzové. Tyto dva týdny naplníme spoustou her,
pohybu, zážitků, a trošku jiného života, než žijeme všichni u nás doma.
Čas strávený na táboře by pro nás měl být vyvrcholením celého
skautského roku. Všechno, co jsme si vyzkoušeli na schůzkách nebo na
oddílových výpravách, nyní můžeme zužitkovat na táboře. A hlavně si pro
vás my můžeme připravit zajímavější programy, protože zde máme více
času a prostoru.
Každý rok se snažíme hledat nejlepší možnou cestu k tomu, abychom si
tábor společně užili a zároveň se něco nového naučili nebo dozvěděli.
Proto bude letos denní harmonogram jiný, než byl předchozí roky. Budeme
mít spolu více prostoru na sportování a na vymýšlení a realizaci svých
vlastních staveb a nápadů. Nakonec budete mít také více prostoru pro
sebe, kdy si budete moct rozhodnout sami, co budete chtít dělat – číst si
knihu, kterou mám rozečtenou již dlouhou dobu? Naučit se něco nového
od oddílového činovníka? Uspořádat sportovní turnaj? Čas je na táboře
velmi cenná věc a proto doufáme, že tento čas využijete naplno.
Tábor však není jen o sportu, práci nebo sebevzdělávání, ale také o hraní.
Letošní tábor nás provede životem člověka, bez kterého bychom na
takových skautských táborech vůbec nebyli. Je to Robert Baden Powell.
Pokud o něm nic nevíte, tak na táboře si povíme o celém jeho
dobrodružném životě. A některé jeho životní etapy si také vyzkoušíme na
vlastní kůži, a to v podobě her.
Těšíte se? Já už strašně!

Za oddílovou radu
Šimon a Filip

Důležité informace
Odjezd a délka trvání tábora
Odjezd bude v sobotu 14. 7. 2018, sraz v 9:30 před klubovnami. Po
vyřízení organizačních záležitostí (prohlášení o bezinfekčnosti a kartičky
zdravotní pojišťovny) nastoupíme do autobusu, který nás odveze na
Ramzovou, nedaleko tábořiště. Příjezd z tábora je naplánován na 28. 7.
2018 kolem poledne ke klubovnám. Přesný čas vám dítě pošle poštou
z tábora a také vám ho pošleme mailem.

Adresa tábora
(jméno a příjmení táborníka)
Letní skautský tábor
2. chlapecký oddíl Wakan Šumperk
790 61 Lipová-lázně
Adresu pište prosím celou, aby nevznikly problémy s doručením.

Členové táborové rady
Vedoucí tábora
Šimon Rozsíval (mobil: +420 777 078 836)

Zástupce vedoucího tábora
Martin Večeřa

(mobil: +420 775 641 241)

Zdravotník
Štěpán Rozsíval (mobil: +420 722 907 352)

Hospodář
David Lipenský (mobil: +420 777 830 849)

Další členové táborové rady
Kryštof Maixner, Kryštof Mareš, Marek Karlíček
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Noční hlídky
• Hlídka se stará o pořádek a klid v táboře během noci. Pokud je
třeba, vzbudí vůdce tábora.
• Hlídka střeží celý prostor tábora, je teple oblečena, nesmí se bavit
ani komunikovat s nedalekým dívčím táborem, má u sebe
baterku a obchází v pravidelných intervalech celý tábor.
• Baterku používá jen v nutném případě, když si potřebuje posvítit
na podezřelý předmět (ze kterého se později vyklube zpravidla keřík,
stromek, ježek apod.).
• Hlídky se střídají v dvouhodinových intervalech a budou čtyři za
noc s tím.
• Hlídka budí další hlídku 5 minut před ukončením služby, až se
druhá hlídka připraví, obejdou společně tábor a teprve potom
končí hlídce služba!!! Pokud se hlídce něco přihodí, seznámí s tím
novou hlídku.
• Zaspání hlídky nebo její svévolné a bezdůvodné opuštění je
těžké provinění proti chodu tábora!

Střídání nočních hlídek
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Vzkazy pro rodiče
• Užívá-li dítě léky, předejte je před odjezdem na tábor zdravotníkovi
(Martin Večeřa) s upozorněním na dávkování.
• Bourání tábora i vykládání bude probíhat v sobotu 11. srpna – od
rána na tábořišti, vykládání pak kolem 13–14 hodiny v klubovnách
(bude upřesněno e-mailem). Jistě víte, že věcí máme spoustu, a tak
budeme vděční za každou pomocnou ruku! Velice oceníme, pokud
nám napíšete dopředu e-mail, nebo nám osobně při stavění řeknete,
zda máte čas a můžeme s vámi počítat.
• Jak jistě víte, návštěvy na táboře nedoporučujeme. Může se také
stát, že v době návštěvy děti v táboře nebudou.
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• Pokud máte doma přebytek zavařenin, marmelád nebo medu, tak
toto oživení jídelníčku rádi uvítáme.
• Prosím, nevybavujte děti na tábor drahou elektronikou (MP3
přehrávače, mobilními telefony, tablety). Jednak není nutno, aby je
používali (pokud si např. přejete se o dítěti informovat, využijte
kontakty na vůdce nebo napište dopis) a jednak má v našem
programu nezastupitelné místo snaha oprostit se co nejvíce od
moderních výdobytků a žít, pokud možno jen s nejnutnějšími
potřebami. Věřte, že nám to umožní vytvořit atmosféru, kterou dítě
dnes už zažije málokde. V neposlední řadě také nemůžeme ručit za
případnou ztrátu ani poškození jakékoliv věci tohoto typu.

Táborový řád
Nikdo nesmí odejít z tábora (ani do dívčího tábora) bez vědomí a
dovolení vůdce tábora nebo jeho zástupce (ne rádců).
2. Odchází-li skupina za denním programem mimo tábor, ohlásí vůdci,
kam jdou a kdy se vrátí. Není-li vůdce v táboře, hlásí se odchod jeho
zástupci.
3. Koupání je dovoleno jen v hodinách tomu určených denním
programem a pod dohledem zodpovědné nebo pověřené osoby.
4. Pitná voda se smí brát jen z určené nádoby. Na výletech je pití
povoleno jen z chráněných studánek a studen se souhlasem vůdce.
5. Na čištění zubů a mytí nádobí se užívá pitná voda.
6. Rozdělávání ohně je povoleno jen na místech k tomu určených se
souhlasem vůdce nebo jeho zástupce.
7. Ve stanech se nesmí přechovávat žádné jídlo (sladkosti nebo
bonbóny), ani se s jídlem do stanu nesmí chodit.
8. Každý je povinen udržovat ve stanu, kolem něj a po celém
tábořišti pořádek a čistotu. Odpadky patří do kamen, odpadové
jámy nebo odpadkového pytle dle druhu.
9. Do nářaďového stanu, kuchyně a zásobárny v potoce mají přístup
jen ti, kdo jsou tím pověřeni.
10. Od začátku nočního klidu do budíčku musí být v táboře
příkladné ticho. V této době je zakázáno svícení, hlasité
povídání, zbytečné vycházení ze stanů a rušení okolí.
11. Každé poranění či nevolnost je nutno hlásit OKAMŽITĚ zdravotníkovi
(Štěpánovi) nebo vedoucímu tábora.
12. Bez svolení obou obyvatel stanu nesmí do cizího stanu nikdo
vstoupit!!!
1.
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13. V poledním klidu se ve stanu čte, kreslí, píše, spí nebo v klidu
odpočívá. V táboře musí být příkladné ticho.
14. Na táboře je zakázána konzumace a přechovávání návykových
látek (alkohol, tabákové výrobky…). Porušení tohoto bodu
znamená okamžité vyloučení z tábora.
15. Ve skautském táboře má vládnout duch opravdového bratrství!
Tábor je velká hra. A každá hra se musí hrát podle předem přesně daných
pravidel. Drobné porušení těchto pravidel řešíme mezi čtyřma očima
pouhým napomenutím, větší přestupek už vyžaduje veřejné pokárání při
nástupu před celým táborem. Při hrubém nebo opakovaném porušování
táborového řádu může být provinilec z tábora vyloučen.

Sladkosti
Byli bychom nejradši, kdybyste si s sebou žádné sladkosti nevozili. Na
začátku tábora ale přece jenom všechny sladkosti, které si přivezete,
vybereme, a dokud ještě nějaké budou, necháme je kolovat u večerních
diskusí.
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Co si zabalit s sebou?!
Úplný skautský kroj v bezvadném stavu včetně kalhot nebo
kraťasů (zelené nebo hnědé), které budou používány pouze ke kroji.
Doporučujeme zabalit věci do kufru. Lépe se v něm uklízí a hledá...

NA NOC:
spací pytel (dostatečně teplý a s funkčním zipem), karimatku,
deku, oblečení na spaní, teplé ponožky, čepici

PRO TEPLÉ DNY:
kraťasy, trička, pokrývku hlavy, sluneční brýle, tenisky, plavky,
dostatek spodního prádla a ponožek – nejlépe na každý den

PRO CHLADNÉ DNY:
teplou bundu, větrovku, mikinu (vše raději starší, aby nevznikla škoda),
teplejší kalhoty, botasky, šátek atd., nezapomeňte pláštěnku a
gumáky

HYGIENICKÉ POTŘEBY:
ručník, kartáček a pastu na zuby, mýdlo, opalovací krém, B komplex
(na ochranu před klíšťaty)

JÍDELNÍ POTŘEBY:
ešus nebo 2 dostatečně velké misky, lžíci, příborový nůž, hrnek na
pití, láhev na vodu (na celodenní výpravu), utěrku.

RŮZNÉ:
oddílový zpěvník, nůž, psací potřeby, dopisní papíry a známky,
baterka (nejlépe čelovka, včetně náhradních baterií), knihu pro volné
chvíle

NEBRAT S SEBOU:
karty, MP3 přehrávače, mobilní telefony, sladkosti, tablety a podobné
zbytečnosti

NA CO NEZAPOMENOUT!!!
při odjezdu na tábor nezapomenout kartičku zdravotní pojišťovny a
potvrzení o bezinfekčnosti (tj. prohlášení zákonných zástupců dítěte),
případně potvrzení o zdravotní způsobilosti (kdo neodevzdal s přihláškou).
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Kroj
Jak má vypadat kroj na tábor? Skautský kroj se skládá z několika částí –
krojové košile, kraťasů, obuvi a volitelným doplňkem je pokrývka hlavy.

Krojová košile
Pokud někdo nemá krojovou košili, nebo z ní od loňska vyrostl, může si
světle šednou junáckou ("pěší") košili zakoupit ze skautského obchodu
www.junshop.cz - lépe ale uděláte, když napíšete někomu z vedení našeho
oddílu a my vám kroj v Praze vyzvedneme (máme 8% slevu a není potřeba
platit poštovné). Na košili patří nášivky – základní jsou 4: modrofialová lilie
WOSM na pravém ramenu, nápis Czech Republic nad pravou kapsou, na
levém rameně pak nápis Šumperk a číslice 2. Pokud někomu tyto nášivky
chybí, tak se na nás opět obraťte a my je v Praze nakoupíme (dohromady
cca 100 Kč).
Kluci, kteří na některém z minulých táborů slibovali na vlče nebo na skauta
dostali od nás slibový odznak a šátek (vlčata žlutý, skauti hnědý).

Kraťasy a obuv
Kromě krojové košile je důležité myslet taky na další oblečení: obzvláště na
kraťasy ke kroji. Vhodné jsou jednobarevné hnědé nebo zelené kraťasy ke
kolenům. Na kraťasech by neměly být žádné nápisy, obrázky nebo výrazné
vzory. Tyto kraťasy by měly být vyhrazené pouze k nošení s krojem – na
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běžné chození po táboře a hraní her je potřeba vzít dostatek jiného
oblečení!
Poslední část pořádného skautského kroje je vhodná obuv. Nejlepší jsou
tmavé tenisky nebo pohorky, v případě horkého počasí pak jsou v pořádku
i sandály. Ovšem určitě se nehodí gumáky, žabky, nazouváky, crocsy nebo
tenisky křiklavých barev.
Dobrovolným doplňkem je pokrývka hlavy – má někdo doma skautský
klobouk (např. z tomboly na našem plese), pak si jej může ke kroji vzít.
Jinou pokrývku hlavy si ke kroji neberte.

K čemu to všechno?
Skautský kroj na táboře používáme každý den alespoň dvakrát denně.
Jedná se o slavnostní oblečení, které nosíme na ranní a večerní nástupy
každý den, chodíme v nich na slavnostní táborové ohně. Pokud budeme
mít všichni kroje sladěné, bude to na táboře vypadat parádně!
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Táborový den
Podle tohoto harmonogramu se řídí každý všední den. O víkendu může být
denní režim pozměněn.

6:00
6:05
6:20
6:45
7:15
7:20
7:30
7:45
9:45
10:00
10:15
11:45
12:00
12:45
13:30
16:00
16:15
18:30
19:00
19:45
20:00
21:30

Budíček
Rozcvička
Hygiena, úklid stanů
Snídaně
Příprava na nástup
Nástup, vztyčení státní vlajky, denní rozkaz
Prohlídka a bodování stanů
Práce a dovednosti
Úklid vybavení
Svačina
Sportování
Příprava na oběd
Oběd
Polední klid
Hra
Svačina
Osobní volno a rádcovské střepy
Večeře
Osobní hygiena
Večerní nástup
Večerní program v tee-pee
Večerka a porada oddílové rady

Tábor finančně podpořilo město Šumperk a ŠPVS.
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