ČTU – 01/15 tábornický klub „VYŠEHRAD“ Rejskova 13, 120 00, Praha 2, www.vysehrad.org

Informace o táboře
od čt 1. 7. do so 24. 7. 2021
Vedení tábora:
Zdeněk Moučka (Kule)
Petr Turek (Tatouch)
Petra Jelínková
Jakub Kocev (Vinyl)
Oldřich Keller (X'anda)
Oliver Hetzendorf
Vanda Jindáčková

Cena tábora = 2800.- Kč (krátký 1700.- Kč)

Je možno zaplatit v hotovosti na schůzce nebo na účet 2800514076/2010.
Variabilní symbol nevyplňujte, do poznámky napište jméno dítěte.

Odjezd

Ve čtvrtek 1. 7. 2021 je sraz v 5:29 na Hl. nádraží u pokladen (vlak jede v 5:58). V Kaplici jsme v 8:36. Odtud
jdeme pěšky na tábor. Je možnost přespat ze st na čt v klubovně, odchod na nádraží bude pak hromadný.

Před odjezdem

(nejpozději na nádraží) nezapomeňte zkontrolovat:

• Zda jste zaplatili oddílové příspěvky 300 Kč za rok 2021
• Zda jste podali přihlášku do ČTU
• Zda jste odevzdali závaznou přihlášku na tábor
• Zda jste tábor zaplatili, případně máte-li s sebou peníze na zaplacení, pokud jste tak dosud neučinili.
• Máte-li s sebou vyplněnou „zdravotní kartu” (což je čestné prohlášení rodičů datované v den odjezdu na
tábor (!) (karta ke stažení na www.vysehrad.org (.pdf) v sekci Program (dole)).
• Máte-li s sebou potvrzení od doktora o způsobilosti k účasti na táboře (zkontrolujte, zda platí)
• Máte-li s sebou kopii kartičky zdravotní pojišťovny! (neradi bychom po táboře řešili předávání kartiček)
• Je možné, že bude potřeba také negativní test na covid / doklad o očkování – budeme se řídit aktuálními
nařízeními a včas dáme vědět, zda a co je potřeba.
• Zda jste si nezapomněli zabalit batoh, zda ho máte s sebou a zda v něm máte spacák, lžíci, ešus, krojovku.

Kontakt
Adresa na tábor:

Potraviny Zubčice, tábor ČTU Vyšehrad, jméno dítěte, 382 32 Zubčice, okres Č. Krumlov
Telefonování na tábor:

Budeme mít s sebou „rádcovský telefon“ (Oliver – 603 188 668, Kule – 737 287 009), na který je možné poslat
vzkaz či SMS jako výzvu ke spojení pro případ nouze. Na tábořišti není kde dobíjet mobilní telefony. Prosíme,
nedávejte je dětem s sebou. Na začátku tábora (i přes výzvu dovezené) telefony vybereme a budou uskladněny
u vedoucích a dostupné po domluvě. Místo telefonů jsme vybaveni dopisními papíry a známkami. Rozhodně též
nedoporučujeme návštěvy na táboře.

Návrat

Z tábora se vracíme v sobotu 24. 7. 2021. Na Hlavním nádraží bychom měli být v 20:02 (odjezd z Kaplice
17:22). Od starších členů oddílu poté očekáváme pomoc v klubovně při vykládání věcí z tábora.

Vybavení
Nutné vybavení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

batoh
spacák
respirátor/rouška 2x
pevné kotníkové boty (pokud
možno kožené)
kecky
sandály (které snesou nějakou
tu vodu)
oděv cestovní
oděv „pracovně-sportovní“
oděv spací
pruh. oddílové triko (kdo má)
větrovka
svetr (teplá mikina)
krojová košile (info u rádců
nebo v Radách nováčkům - ke
stažení v sekci download)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kraťasy
spodní prádlo (trička, trenýrky,
ponožky tenké i silné)
čepice
šátek
plavky
ručník
hygienické potřeby
pláštěnka/nepromokavá
bunda
ešus
hrneček
lžíce
kapesní nůž
baterka (funkční - nejlépe
čelovka, s náhradními
bateriemi)

•
•
•
•
•
•

•

uzlovačka
zápisník, tužky a papíry
Střelka (tj. záznamník o
splněných zkouškách)
zpěvník
igelit na podlážku
5 hadrákových koulí (v
podstatě stará ponožka
naplněná látkou, dobře utažená
a sešitá - průměr cca 6 cm)
kostým (košile, kraťasy,
kšandy, slamák – inspirace na
webu vysehrad.org v PDF pod
programem)

Další možné vybavení:

mapa okolí (1:50 000 – Vltava pod Vyšším Brodem, Blanský les; edice KČT č.73), přiměřené kapesné (na
případné sladkosti), event. hudební nástroj, foťák, sekera, deštník, kapsář.
Vzhledem k tomu, že na tábořiště jdeme asi 7 km pěšky, je třeba mít veškeré věci zabalené v batohu (spacák,
boty). Milí rodiče, prosíme Vás - nedávejte dětem příliš mnoho oblečení (budou nosit stejně pouze několik věcí,
které není problém občas přeprat) a batoh by byl pak zbytečně těžký. Přece nechcete dětem tábor znechutit
vyčerpávající cestou, ještě než začne!

Covid situace:

Bohužel jsme kvůli aktuálním nařízením vlády nuceni vyžadovat následující:
•

•

Každý, kdo není očkovaný nebo neprodělal covid, bude potřebovat PCR test provedený v týdnu před
odjezdem na tábor, ideálně provedený 28. nebo 29. 6. (tak, aby vyšetření předcházelo odjezdu co nejméně
a zároveň, abyste měli jistotu, že výsledek obdržíte před odjezdem). Pokud dítě jede jen na část tábora,
musí se termín vyšetření posunout blíž k datu odjezdu (2 PCR testy za měsíc hradí pojišťovna)
Antigenní testy bohužel nemůžeme akceptovat - museli bychom vyšetření každý týden opakovat

Doporučujeme zarezervovat termín na testovacím místě už nyní (dá se očekávat, že před odjezdem na prázdniny budou
stejný problém řešit všechny děti). Rozcestník odběrových míst: https://covid.praha.eu/.
Pokud dítě covid prodělalo:
Bude o tom potřebovat potvrzení - od prodělání covidu nesmí uplynout více jak 180 dní (tato ochranná lhůta musí vyjít až
do konce tábora)
Pokud je dítě očkované (i když to u nikoho moc neočekáváme):
Stačí první dávka, datum podání minimálně 14 dní před odjezdem na tábor (očkování začíná pro potřeby tábora "platit" 14
dní po podání)
Pokud máte k testům a covid situaci otázky, obraťte se prosím na Tatoucha: 603 587 642

