Tábor Oseèany 2022
Termín je 2. až 16. èervence. Odjezd na tábor bude v sobotu autobusem z Neveklova z 10:42, sraz se
všemi vìcmi a v krojích je u klubovny nejdéle v 10 hodin. Návrat do Neveklova bude v 16:14.
Cena tábora byla stanovena na 4 000 Kè a to hlavnì vzhledem k výraznému rùstu cen potravin a
pohonných hmot. Poplatek za tábor je možné zaplatit hotovì (což preferujeme) nebo pøevodem na
bankovní úèet (v tomto pøípadì kontaktujte Aleše Fílu). Velmi prosíme všechny rodièe, aby
nenechávali placení tábora na poslední chvíli. Na srazu ráno u klubovny panuje již tak všeobecný
zmatek.
V pøípadì, že úèastník tábora onemocní a musí být ošetøován a léèen mimo tábor (a na tábor se již
nevrátí), má právo na vrácení èásti úèastnického poplatku. Výše vratky se urèí jako souèet
pomìrných èástí poplatku za jednotlivé dny, kdy úèastník nebyl na táboøe.)
Po ètvrt století již nemáme k dispozici náklaïák, kterým jsme táborové vybavení vozili. Obracíme se
n rodièe s prosbou o pomoc pøi hledání náhrady. Objem materiálu, který na tábor vozíme mnozí z
vás znají. Stejnì tak i trochu obtížnou cestu k táboøišti. Dìkujeme.
Na kostým k celotáborové høe budou dìti potøebovat starý, støedovìce vypadající pásek.
Anamnéza, dotazník od lékaøe a èást papírové pøihlášky s bezinfekèností se odevzdává v den
odjezdu, proto je na její zadní stranì seznam vìcí na tábor, který se hodí do posledních chvil.
Datum podpisu bezinfekènosti musí být stejný jako den odjezdu na tábor.
Dùraznì prosíme, podepište vìci vašich dìtí. Zabrání se tím zmatkùm a neustálému dohadování èí
co je. I z tohoto dùvodu viditelnì podepište ešusy, misky, hrníèky a pøíbory vašich dìtí. Je to nejvìtší
nešvar, neustále se nìkdo v kuchyni dožaduje svých vìcí èi zapùjèení erárních. Chápeme ztrátu lžíce
v poètu jednotek kusù, ale nemáme sebou desítky náhradních lžic, nožù a vidlièek. Nìkdo si
oznaèuje svoje vìci tak, aby je poznal, nicménì provázek uvázaný k hrníèku neøekne nic ostatním
táborníkùm natož pak vedoucím. Staèí iniciály.
Brigáda bude v sobotu 11.èervna a pokud bude potøeba tak ještì 25.èervna. Jako obvykle se budou
sekat bøehy potoka, pøipravovat døíví, osazovat umývárka, kopat díry na odpadovky. Odjezd a
pøíjezd na táboøištì nebude nijak organizován, záleží na možnostech každého z vás, vìtšinou
býváme na táboøišti od 9 do 16 hodin. Náøadí jako je lopata, hrábì, vidle, krumpáè, sekera,
motorová pila èi køovinoøez se urèitì neztratí.
Návštìvní den bude.
Velmi prosíme všechny o dodržování zákazu sjíždìní auty pøímo na louku.
Pøedem dìkujeme za pomoc pøi pøípravì tábora, bez zapojení rodièù je konání tábora o dost
složitìjší.

Cesta k táboru
Tábor se nachází na louce u bøehu potoka Mastníku po proudu z Oseèan smìrem na
Radíè. Od rybníka v Oseèanech vede polní cesta, kterou máme povolenu jako jedinou
pøístupovou cestu. Prosíme rodièe, aby nezkoušeli jezdit po soubìžných loukách nebo
polích, aèkoli tam mohou být znát vyjeté koleje. Na nìkolik místech jsou k zabránìní
vjezdu ze strany vlastníkù èi nájemníkù pozemkù umístìny velké kameny. Polní cesta
není z nejrovnìjších,nejjistìjší je parkovat v Oseèanech. Otrlé øidièe prosíme, aby auta
nechávali na konci polní cesty u lesa a v žádném pøípadì nejezdili dolù na louku.

SMS od Bobří řeky
(Lidové noviny 28.července 2010)

Má-li být tábor skutečně táborem, tak bez mobilů. Když chcete o někom vědět, kdy skautoval či
tábořil, zeptejte se ho na obsah krabičky poslední záchrany. Ta obsahuje vše nezbytné jako sirky a
březovou kůru, jehlu a niť, tužku a papír - a také minci na telefon. Býval to pětadvacetník, potom
padesátník, pak koruna, dvoukoruna... Tak rozeznáte táborníky let sedmdesátých, osmdesátých i
porevolučních. Co je tam dnes? SIM karta? Ten, kdo řekne, že mobil na dětský tábor nepatří, bude
zřejmě pasován na tmáře a zpátečníka. Ale ten, kdo si myslí, že jeho děti na táboře bez mobilu
nevydrží, by je tam neměl posílat vůbec. Dětský tábor není škola v přírodě, kdy se třída jako bublina se vším, co k vyučování patří - přesune někam za město. Dětský tábor je život v přírodě. K takovému
životu patří i jiná pravidla a rizika, než na jaká jsou děti běžně zvyklé. Mají-li se tam něčemu naučit, a
nebýt jen dočasně deportovány k oddechu rodičů, patří k tomu naučenému samostatný život v týmu,
kdy jeden je odkázán na druhého. A dokáže-li něco takový tým rozložit, je to spolehlivě mobil.
Zbyněk Petráček

