Červen 15 roku 2019
Peesec
Vážení,
děkujeme za Váš zájem o pracovní nabídku, kterou jsme inzerovali 27. ledna tohoto roku v
deníku Los Mailos v rubrice „Hledá se…“.
S potěšením oznamujeme, že jsme Vás vyhodnotili jako ideálního adepta na nabízenou pozici
na našem ranči a těšíme se na osobní setkání s Vámi.
Místo výkonu práce: Statkos Rancheros, U Sirotčího rybníka nedaleko osady Albrechtice
Doba výkonu práce: V červenci od 14. do 27. dne tohoto roku
Ubytování a strava bude zajištěna.
Sejdeme se ve městě Praha na výpravišti silničních povozů Na Knížecí v neděli
14. července v 9:45. Po příchodu se hlaste mému zástupci a odevzdejte náležité dokumenty.
Povoz odjíždí z druhého stání v 10:30.
Kdo není z daleka, může počkat po předchozím nahlášení před kolejovým nádražím v dědině
Ražice ve 12:30.
Jelikož náš ranč se nachází na samotě, daleko od nejbližších měst, doporučujeme, abyste
přijeli následovně vybaveni:
 vstupní formulář a průkaz [nástupní list podepsaný v den odjezdu, případně chybějící
dokumenty, a průkaz s fotografií (kvůli prokázání věku v autobusu a vlaku)]
 žvanec [dostatek jídla a pití na cestu tam (první táborové jídlo bude odpolední svačina);
vezměte ale jen jídlo, které sníte první den!]
 houni spací i přikrývací [spacák a karimatka, příp. polštářek; teplé věci na spaní.
Karimatka a spacák by měly být vhodné i pro přespání venku pod širákem]
 potřeby pro stolování v osadě i mimo ni [hrnek, ešus/miska, lžíce, zavírací nůž, příp.
příbor – jídelní náčiní si prosím dobře označte jménem, rytinou nebo barevně]
 obutí kožené a ostruhy ... [sandály, pohorky či pevné trekové boty, tenisky, gumáky – min.
2 páry zavřených bot + jedny otevřené]
… i vodní [boty do vody (nepovinné, ale vhodné)]
 spoďáry a fusekel [spodní prádlo a ponožky v dostatečném množství]
 svršky několikery [trička/tílka, mikina/svetr, tepláky/kalhoty/kraťasy – vše v množství
dostatečném, pro případ přízně i nepřízně počasí]
 moskytiéru či sombrero [klobouk nebo čepice; šátek (šátek využijeme také na hry)]
 garment na plování, osuch [plavky, ručník; neplavci mohou také rukávky či vestu]
 lojovou kouli, čistonosopleny [hygienické potřeby (zejména šampon či mýdlo by měly být
v přírodě odbouratelné přípravky), kapesníky]

 sada na hřebelcování [hřeben + zubní kartáček]
 čutoru [láhev na vodu na kratší výlety, min. 1,5 l]
 mošnu či chlebník [menší lehký batůžek na kratší výlety]
 pochodeň [čelovka/baterka + náhradní baterie]
 plátno voskové či plášť vlněný [kvalitní pláštěnka (vhodná i pro pohyb v
lese)/nepromokavá bunda s kapucou – ne softshell]
 tabulky a notesy na poznámky [psací potřeby + menší blok/sešit]
 masti a všeliká kapání (bereš-li) [léky (pokud jsou předepsané lékařem) – odevzdáte
zdravotníkovi]
 jakož i prostředek proti hmyzům a slunci [repelent, opalovací krém]
 potřeby cestovatelské – sextant, mapy..., vlastníš-li [tábornické potřeby, pokud máš –
buzolu, mapy okolí, KáPéZetku...]
 toaletní pergamen, sušící provaz [1 roli toaletního papíru, šňůra na prádlo nebo
uzlovačka]
 hudební nástroj, máš-li - ať je v místním Saloonu veselo
 drobné mince na poštovního holuba, budeš-li chtít posílat [za 20 Kč prodáváme
poštovní známku včetně pohledu nebo obálky]
Vše zabalte do jednoho většího batohu nebo krosny, nejezděte s kufrem! Přesuny a
přestupy při cestě na tábor a z něj mohou být hektické.
Adepti jsou povinni vybavit se adekvátním osobním vybavením, aby zajistili hladký
průběh pobytu na ranči sobě i svým spolupracovníkům. Pouze kompletně vybavený rančer
je provozuschopný.
Co naopak na ranč netahej:
 předměty cenné (zlato, šperky, rodinné klenoty, cokoliv, co nechceš, aby se po cestě či v
lese ztratilo)
 různá zařízení [mobily, foťáky, tablety, notebooky] brát na výpravu neradno, ztratiti tyto
jest velmi možno až pravděpodobno [pro komunikaci s rodiči je k dispozici mobilní telefon
hlavního vedoucího]
 domácí zvířectvo (kravku, koně či ovečku svou nech za chalupou spokojeně trávu pást),
jakož i jiné zvířectvo drobné, seberoztomilejší, čtyřnohé, chlupaté, pernaté i poletující
 zbraně bodné, sečné i palné vč. prachu střelného zábavního a biče [bodné, sečné, palné
zbraně, zábavní pyrotechnika – výjimku tvoří kapesní/zavírací nožík]
 zásoby jídla [jídlo 5x denně je na táboře zajištěné a sladkosti ve stanu akorát lákají
mravence]
S přáním klidné cesty
Rouzí Štanclingerová


Návrat z tábořiště se plánuje na stejné místo odjezdové v Praze, Na Knížecí, v sobotu
27. července v 15:15 – v tuto dobu by měli být táborníci předáni zpět do zákonného
zastoupení, avšak z důvodu konání každoročního běžeckého závodu očekávejte prosím
zpoždění. [v případě zpoždění autobusu volejte hlavnímu vedoucímu, který vám podá
aktuální zprávy – bohužel není v našich silách obvolat všechny rodiče a podat jim hlášení o
zpoždění].
V případě, že zvolíte jinou či vlastní dopravu, nás prosím kontaktujte co nejdříve.


Telegram jest možno zaslati na:
[jméno dobrodruha]
tábor Albrechtice
Pošta Skočice
385 75
Balíčky s jídlem (např. sladkostmi) důrazně doporučujeme neposílat – 14 dní je krátká doba
a dostatečné množství jídla mají všichni dobrodruzi zajištěné.
V případě nutnosti adresujte balíky poštmistrovi Janu Dokoupilovi (do závorky uveďte
jméno táborníka), usnadní to vyzvedávání pošty v civilizaci.


Rady na závěr:
 Doporučujeme vzít s sebou dostatek teplého a nepromokavého oblečení! Noci bývají
chladné (nejen na hlídkách, ale i ve stanu).
 Posudek o zdravotní způsobilosti platí 2 roky a lze ho využít i na jiné tábory či školy v
přírodě - na požádání vám ho po táboře vrátíme.


Kontakty:
Martin Mikeš, hlavní vedoucí – 774 158 719, martus@statek.org
Růžena Štanclová, programová vedoucí – 777 822 043, ruza@statek.org
Statek, z. s., Lesnovek 1, 463 48, tabor@statek.org
http://tabor.statek.org
http://statek.org

Tábor Stepní běžci se koná za podpory Městské části Praha 1.

