Doporučený seznam věcí
Obuv: pevná obuv (kanady, pohorky, farmerky, GORE-TEX atd.), sportovní obuv (tenisky, botasky), boty do
vody (žabky, jarmilky, sandálky), doporučuji trekové sandále
Toaletní potřeby: mýdlo, 1-2 polštářky se šamponem, opalovací krém, WC papír (celá rolka), malý a velký
ručník, krém na ruce a obličej, osobní léky, kartáček na zuby, hřeben…
Na spaní: spacák, karimatku, ledvinový pás, teplákovou soupravu, ponožky, popř. zimní čepice
Oblečení: oddílový kroj(neoddíloví - zelená košile), 2x flanelovou košili (mikina), dostatečné množství
spodního prádla, trička, svetr, kšiltovka, ponožky (i tlusté), kapesníky, plavky, kraťasy, 2x kalhoty dlouhé,
bunda
Věci na jídlo: ešus (dvoudílný), hrnek (pokud možno nerozbitný), lžíce (2x), kapesní nůž, starší utěrku,
Ostatní: pláštěnka, civilní šátek na hry, KPZ, baterka (náhradní baterie), vázačku, zápisník, psací potřeby,
igelit na stan (přibližně 2,5 x 1,5m), šitíčko, dopisní obálky, papíry a známky, ramínko, batůžek střední
velikosti na výpravy, láhev na pití, náplast na puchýře
Do dvojice: 20 m motouzu, potřeby na čištění bot (krém, hadr), kolíčky na prádlo, prášek na praní popř.
mýdlo na praní
Kapesné: doporučené kapesné cca 200,- Kč
Doporučené: počet věcí volte dle potřeb dítěte a Vašeho uvážení. Nedávejte dětem nové a moderní věci,
spíše starší, kterých nebude škoda, když se zničí. Gumáky dávejte jenom pokud bude velmi deštivé léto,
jinak jsou zbytečnou zátěží.
Dále bych chtěl upozornit na to, že tento rok leží táboriště v údolí v blízkosti potoka, proto některé dny
může být večer a v noci velká zima. Není proto na škodu přidat k oblečení na spaní zimní čepici, dlouhé
triko, teplákovou soupravu a ledvinový pás. Na noční hlídky se osvědčuje hrubý zimní svetr popř. zimní
bunda.
Pokud dítě bere nějaké léky, mělo by jich mít dostatečnou zásobu s sebou, na srazu to musíte oznámit
zdravotníkovi.
Na sraz přineste písemné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti, průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii.
VELICE DŮLEŽITÉ!
UPOZORŇUJI NA ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ
Pozor! Je třeba zajistit podložku na spaní na postel. Většinou se používá molitan, nafukovací lehátko,
skládací podložka na pláž apod. V nejkrajnějším případě stačí karimatka, ale není ideální.

Velká Táborová Hra
Asterix a Obelix
Tento rok budou táborové děti prožívat 14 dní v duchu Asterixe a Obelixe, dvou galských válečníků, kteří se
společně se svou vesnicí postavili velkému římskému impériu. Jistě je znáte z filmů a komixů.

Asterix žije okolo roku 50 př. n. l. ve smyšlené vesničce v severozápadní Galii. Jeho nerozlučitelným přítelem
je místní silák Obelix, který všechny převyšuje svou silou, kterou získal už jako malé dítě, když spadl do
lektvaru se zázračným nápojem připraveným druidem Panoramixem. Tato vesnice je jediná, kterou si dosud
nepodmanil Julius Caesar a jeho římské legie. Obyvatelé vesnice získávají nadlidskou sílu pitím kouzelného
lektvaru, který jim vaří druid Panoramix.
Co účastníci budou pro tento rok potřebovat?
Pro starověké galy bylo typické pestrobarevné oblečení, často také v pruhované a kostkované podobě.
Důležitou součástí jejich oblečení byl opasek s velkou ozdobnou sponou. Pokuste se proto sehnat kostým
alespoň do té míry, aby vás to nestálo zbytečně moc času a energie, ale zase tak aby s ním vaše dítě zapadlo
do naší galské vesničky.
Na všechny se těší autoři VTH Torro a Jerry a samozřejmě i celé vedení.

Obecné informace
1. Tábor se uskuteční v termínu 7. – 21.8. 2010 poblíž vesnice Dvorce.
2. Cena tábora je 2.800,- Kč.
3. Tuto částku můžete zaplatit buď na náš účet (číslo 703500001/5500, var. symbol rodné číslo dítěte
bez lomítka) nebo přímo v klubovně v termínech, které budou vypsány.
4. Tábor musí být zaplacen do 30. června 2010. (Pokud byste v tomto termínu nemohli zaplatit,
zavolejte mi, dohodneme se na odkladu).
5. Adresa na tábor - Když budete psát nezapomínejte na jméno dítěte popř. přezdívku!
přezdívka / jméno dítka
Letní stanový tábor TOM SIRIUS
Poste restante
793 68 Dvorce na Moravě
(ne, nespletli jsme se, opravdu pište TOM Sirius)
6. Mobily – mobilní mánie dopadá i do řad nejmladších dětí, upozorňuji na to, že děti na táboře mobil
mít nemohou. Jednak se signál musí jít chytat na kopec, jednak není elektřina a jednak nás naše
zkušenosti naučily to, že rodičové, babičky, příbuzní a další jsou schopni telefonovat klidně 10×
denně, aby se zeptali na to, jestli byla Anička ráno na záchodě. Pokud se budete chtít opravdu
zeptat na to, jak se máme, jestli něco nepotřebujeme volejte popř. posílejte smsky na můj telefon
602 195 621.
7. Dopisy – děti (a to i ti nejstarší) jsou rády, když dostanou nějaký ten dopis, popř. v dopise zabalenou
nějakou žvýkačku atd. Proto POSÍLEJTE, POSÍLEJTE, POSÍLEJTE!
8. Úrazy a nemoci dětí – chtěl bych Vás touto cestou ubezpečit, že jakmile nebude s Vaším dítětem
něco v pořádku (zdravotně, kázeňsky, úraz atd.) budete první, kteří budou informováni.
9. Oblečení - jako každoročně je tábor tématicky zaměřen. Letos je to téma Asterix a Obelix. Každý
musí mít na tábor oblečení jako starověcí galové. Více k jeho tvorbě se dozvíte z informačního
papíru, který dostanete. Upozorňujeme na to, že tento oděv musí vydržet celý tábor. Dokonce se
v něm zahraje i nějaká ta bojovka.
10. Doprava na tábor – sraz bude 7.8.2010 u klubovny (Husarova 63, Ostrava - Výškovice) v 7:00, na
sraz dovezte věci, které máte. Kufry se vybírají až na srazu. Kdo bude chtít tak může donést den
předem od 18:00 do 19:00.
11. Doprava z tábora – vlakem na nádraží Ostrava – Svinov, přesný čas se dozvíte srazu. Kufry se budou
zpátky vydávat těsně před naším příjezdem, popř. večer ve vyhlášený čas. Pokud budete chtít pro
dítě přijet přímo na tábor, tak nejezděte dříve než mezi 11-12 hodinou.
12. Stavění tábora – tento rok stavíme poslední dva víkendy v červnu proto – vítáme každou ruku.
13. Další informace - budou k dispozici buď dětem na schůzce, na www.sylvatik.cz nebo na nástěnce u
klubovny. Pokud byste mě potřebovali zastihnout, volejte na 602195621 nebo e-mail:
andreij.shaarpa@centrum.cz.
Rajče
Ondřej Netočný

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
k účasti na táboře
Dvorce u Budišova nad Budišovkou 7. - 21. 8. 2010
TOM 4335 Sylvatik
Písemné prohlášení
Jméno účastníka:
narozen/a:
Prohlašuji, že jsem plně zdravotně způsobilý k pobytu - účasti na letní táboře, nejevím známky akutního
onemocnění (například horečky nebo průjmy), a není mi známo, že bych ve 14 kalendářních dnech před
odjezdem na tábor přišel do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou
z nákazy. Není mi nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů
tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.

V
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Podpis

(Datum nesmí být starší 1 dne před nástupem /návštěvou/ na tábor /tábora/ - akci.)

