Zveme Vás na objevnou cestu Za horizont!
2018

Odvážní a věrní,
Já, Marten, z rodu Stategeru, jakožto váš jarl, svolávám z moci mě seslané Odinem shromáždění
kmenů. Sněm vypukne patnáctého dne sedmého měsíce roku letošního. Z území Praggu bude
vyslána loď s průvodci – očekávají vás pět minut před odbitím desáté hodiny v přístavu Na Knížecí.
Z jiných přístavů nechť se naše sestry a bratři dopraví vlastními povozy. Svolávám dobrodruhy, kteří
se nebojí podívat se za horizont!
Nechť vám Njord, bůh moře, sešle silný vítr!

[Táborníci jedoucí z Prahy, buďte připraveni a řádně vybaveni na cestu v neděli 15. července 2018 v 9:55 na
autobusovém nádraží Na Knížecí v Praze, nástupiště č. 2. Přesně v 10:35 hod. odjíždí autobus, ve kterém chcete být.
Po příchodu na nástupiště vyhledejte vašeho průvodce. Vyplní s Vámi protokol a převezme od Vás příslušné
dokumenty nezbytné k pobytu.
Prosíme vás, potvrďte nám, zda s vámi máme v Praze na místě srazu počítat. Děkujeme!
Táborníci jedoucí z jiných koutů republiky volí dopravu vlastní. Sraz na nádraží Ražice ve 12:30.]
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Cesta za horizont není vždy jednoduchá a bezpečná, proto doporučujeme nezanechat tyto důležité věci doma:
 vstupní formulář a průkaz

 sváču
 kožešinu spací i přikrývací
 potřeby pro stolování v osadě
 obutí vhodné obecné ...
 … i vodní
 spoďáry a fusekel
 svršky několikery
 svršek tmavý
 moskytiéru či klobouk
 garment na plování, osuch
 hřeben a mýdlo, čistonosopleny





čutoru
mošnu či chlebník
pochodeň
plátno voskové či plášť vlněný

 tabulky a notesy na poznámky
 masti a všeliká kapání (bereš-li)
 jakož i prostředek proti hmyzům a slunci
 potřeby cestovatelské – sextant, mapy...,
vlastníš-li
 toaletní pergamen, sušící provaz
 hudební nástroj, máš-li - ať máme veselo

[nástupní list podepsaný v den odjezdu, případně chybějící
originály dokumentů (přihlášky a potvrzení o zdravotní
způsobilosti), a průkaz s fotografií (kvůli slevě v autobusu)]
[dostatek jídla a pití na cestu tam (první táborové jídlo bude
odpolední svačina); vezměte ale jen jídlo, které sníte první den!]
[spacák a karimatka, příp. polštářek; teplé věci na spaní]
[hrnek, ešus/miska, lžíce, zavírací nůž, příp. příbor či hůlky]
[sandály, pohorky či trekové boty, tenisky, gumáky –
min. 2 páry zavřených bot + jedny otevřené]
[boty do vody (nepovinné, avšak doporučené)]
[spodní prádlo a ponožky v dostatečném množství]
[trička/tílka, mikina/svetr, tepláky/kalhoty/kraťasy – vše
v množství dostatečném, pro případ přízně i nepřízně počasí]
[tričko či tílko tmavé barvy, které bude možno pomalovat nebo
odbarvit Savem]
[klobouk nebo čepice; šátek (šátek využijeme také na hry)]
[plavky, ručník; neplavci mohou také rukávky či vestu]
[hygienické potřeby (zejména šampon a mýdlo by měly být
v přírodě odbouratelné přípravky), kapesníky]
[láhev na vodu na kratší výlety, min. 1,5 l]
[menší lehký batůžek na kratší výlety]
[čelovka/baterka + náhradní baterie]
[kvalitní pláštěnka (vhodná i pro pohyb v lese,
povinná!)/nepromokavá bunda s kapucí – ne softshell]
[psací potřeby + blok/sešit]
[léky (pokud jsou předepsané lékařem) – odevzdáte
zdravotníkovi]
[repelent, opalovací krém]
[tábornické potřeby, pokud máš – buzolu, mapy okolí,
KáPéZetku...]
[toaletní papír, šňůra na prádlo]

Vše zabalte do jednoho většího batohu nebo krosny, nejezděte s kufrem! Přesuny a přestupy při cestě mohou být
hektické.
Táborníci jsou povinni vybavit se adekvátním osobním vybavením, aby zajistili hladký průběh pobytu na
tábořišti sobě i svým spolucestovatelům. Pouze kompletně vybavený táborník je provozuschopný.
_____________________________________________________________________________________________________
Co naopak do lesa 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 budou k dispozici mobilní telefony vedoucích –
zejména telefon hlavního vedoucího]
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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 [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]

__________________________________________________________________________________________________
Návrat z tábořiště se plánuje na stejné místo odjezdové v Praze, Na Knížecí, v sobotu 28. července v 15:25 –
v tuto dobu budou táborníci předáni zpět do zákonného zastoupení.
[v případě zpoždění autobusu (což se může stát) případně 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 vlastní či jinou dopravu, nás prosím kontaktujte co nejdříve, ať zkoordinujeme naše
plány.
__________________________________________________________________________________________________
Poštovního holuba jest možno zaslati na:
jméno dobrodruha
Tábor Albrechtice
Pošta Skočice
387 75
Balíčky s jídlem (např. sladkostmi) důrazně doporučujeme neposílat – 14 dní je krátká doba a dostatečné
množství jídla mají všichni dobrodruzi zajištěné. Případné balíčky adresujte kapitánovi zásobování Michalu
Mikešovi (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.
Táboru zdar!
Martin Marten Mikeš a osada

Kontakty:
- Martin Marten Mikeš – 774 158 719, martus@statek.org – Jarl [hlavní vedoucí]
- Pavla Payva Mikešová – 728 631 227 – Lege [zdravotnice]
Statek, z. s., Lesnovek 1, 463 48
tabor@statek.org
http://tabor.statek.org
http://statek.org
Tábor Za horizont! se koná za podpory Městské části Praha 1.
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