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こんにちは! 

 

Jménem japonského velvyslanectví, dovolte mi pozvat vás na unikátní letní Slavnost 

lampiónů (祇園祭). Slavnost se koná od neděle 18. července do soboty 31. července 

2021. 

Slavnost se koná v blízkosti města 砂 (Písek), v krásném prostředí Sirotčího rybníka, 

u osady Albrechtice. 

 

 

Dopravu máte jménem japonského velvyslanectví zajištěnu: dostavte se prosím 
na hlavní nádraží v Praze v neděli 18 července v 8:30 – sraz ve spodním vestibulu -2 
na severní straně před prodejnou knih NeoLuxor. Bude vás tam očekávat konzul Ivan, 
kterému předáte náležité cestovní dokumenty. Vlak směr České Budějovice odjede v 
9:17. 

Kdo pochází z blízkosti Strakonické provincie, může počkat po předchozím nahlášení 
před železničním nádražím v osadě Ražice ve 12:30. 

 

 

Jelikož se naše Slavnost, pro větší souznění s přírodou, odehrává mimo civilizaci, vezměte si s sebou 
následující: 

1. formulář proti zavlečení choroby [doklad o negativním PCR testu starém max. 7 dní nebo doklad 

o prodělané nemoci max. 180 dní od prvního pozitivního testu. Případně doklad o negativním 

antigenním testu starý max. 72 hodin – v tomto případě prosím přibalte ještě 1 samotest] 

2. vstupní formuláře, průkaz [nástupní list podepsaný v den odjezdu, originál posudku o zdravotní 

způsobilosti, a průkaz s fotografií (kvůli prokázání věku v autobusu a vlaku)] 

3. občerstvení [dostatek jídla a pití na cestu tam (první táborové jídlo bude odpolední svačina); 

vezměte ale jen jídlo, které sníte první den!] 

4. spací vak a futon [spacák a karimatka, příp. polštářek; teplé věci na spaní. Karimatka a spacák by 

měly být vhodné i pro přespání venku pod širým nebem] 

5. potřeby pro stolování v místě Slavnosti i mimo ni [hrnek, ešus/miska, lžíce, zavírací nůž, příp. 

příbor – jídelní náčiní si prosím dobře označte jménem, rytinou nebo barevně] 

6. obutí ceremoniální i outdoorové [sandály, pohorky či pevné trekové boty, tenisky, gumáky – 

min. 2 páry zavřených bot + jedny otevřené] … i vodní [boty do vody (nepovinné, ale vhodné)] 

7. spodní roucha [spodní prádlo a ponožky v dostatečném množství] 

8. několikero svrchních rouch [trička/tílka, mikina/svetr, tepláky/kalhoty/kraťasy – vše v množství 

dostatečném, pro případ přízně i nepřízně počasí] 
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9. pokrývku hlavy [klobouk nebo čepice; šátek (šátek využijeme také na hry)] 

10. roucho plavací, osuch [plavky, ručník; neplavci mohou také rukávky či vestu] 

11. lojovou kouli, nosočistopleny [hygienické potřeby (zejména šampon a mýdlo by měly být v 

přírodě odbouratelné přípravky), kapesníky] 

12. sada na hřebelcování [zubní kartáček, zubní pasta, hřeben] 

13. čutoru [láhev na vodu na kratší výlety, min. 1,5 l] 

14. mošnu či chlebník [menší lehký batůžek na kratší výlety] 

15. lampion [čelovka/baterka + náhradní baterie] 

16. plátno voskové či plášť vlněný [kvalitní pláštěnka (vhodná i pro pohyb v lese)/nepromokavá 

bunda s kapucou – ne softshell] 

17. tabulky a notesy na poznámky [psací potřeby + menší blok/sešit] 

18. masti a všeliká kapání (bereš-li) [léky předepsané lékařem – odevzdáte zdravotníkovi] 

19. prostředek proti hmyzům a slunci [repelent, opalovací krém] 

20. potřeby cestovatelské [tábornické potřeby, jen pokud máš – buzolu, KáPéZetku...] 

21. toaletní pergamen, sušící provaz [1 roli toaletního papíru, šňůra na prádlo nebo uzlovačka] 

22. maskování [respirátor nebo roušku na zakrytí úst do autobusu a vlaku dle platných pravidel] 

23. hudební nástroj, máš-li – ať je na slavnosti veselo 

24. 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, aby byl co nejjednodušší přesun zavazadel na 

delší vzdálenost. 

Jako návštěvníci slavnosti jste povinni přijet s vlastním plným vybavením. 

 

Co naopak na Slavnost nepatří: 

1. předměty cenné (zlato, šperky, rodinné klenoty, cokoliv, co nechceš, aby se po cestě či v lese 
ztratilo) 

2. různá zařízení [mobily, foťáky, tablety, notebooky] brát na Slavnost neradno, ztratiti tyto jest 
velmi možno až pravděpodobno, [pro komunikaci s rodiči je k dispozici mobilní telefon 
hlavního vedoucího] 

3. domácí zvířectvo, jakož i jiné zvířectvo drobné, seberoztomilejší, čtyřnohé, chlupaté, pernaté 
i poletující 

4. zbraně bodné, sečné i palné vč. prachu střelného zábavního a biče [bodné, sečné, palné 
zbraně, zábavní pyrotechnika – výjimku tvoří kapesní/zavírací nožík] 

5. zásoby jídla [jídlo 5x denně je na táboře zajištěné a sladkosti ve stanu akorát lákají mravence] 

 

S přáním klidné cesty  

こんにちは 

Japonské velvyslanectví 
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Návrat z tábora 

Návrat z tábořiště bude v sobotu 31. července – na autobusové nádraží Praha, Florenc – ve 14:30 
(autobus společnosti FlixBus ze Salzburgu směr Wroclav). Prosíme vás, abyste neodcházeli bez 
předání dokumentů a ohlášení vedoucímu. V případě většího zpoždění autobusu volejte hlavnímu 
vedoucímu, který vám podá aktuální zprávy. 

V případě, že zvolíte vlastní dopravu z tábora, kontaktujte nás prosím co nejdříve. 

___________________________________________________________________________ 

Pošta 

Psaní doručujte na adresu: 

[jméno táborníka] 
tábor Albrechtice 
Pošta Skočice 
387 75 

Balíčky s jídlem (např. sladkostmi) důrazně doporučujeme neposílat – 14 dní je krátká doba a 
dostatečné množství jídla je po celou dobu pobytu zajištěné. 

V případě nutnosti adresujte balíky poštmistrovi Janu Dokoupilovi (do závorky uveďte jméno 
táborníka), usnadní to vyzvedávání pošty v civilizaci. 

___________________________________________________________________________ 

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 
https://tabor.statek.org 
https://statek.org 
 
Letní tábor se koná za podpory Městské části Praha 1. 
 


