Poslední informace k letnímu táboru před odjezdem
®

Sraz před odjezdem: V sobotu 14. 8. 2021 ráno v 8:40 hodin mezi vlakovým a autobusovým nádražím, jak je
ta velká světelná tabule. (Z boku nádraží)
Návrat: V sobotu 28. 8. 2021 v 17:04 hodin na vlakové nádraží v Sokolově
Cesta tam: Vlakem ze Sokolova do Ústí nad Labem. Zde přestup na autobus, který nás zaveze skoro až na
tábořiště. Odtud pěšky asi 1km (velká zavazadla - kufry odvozíme v autech);
Cesta zpět: Autobusovou hromadnou dopravou do Velkého Šenova, odtud vlakem do Děčína, zde přestup
na vlak do Ústí nad Labem, odtud vlakem do Sokolova.
Každý musí být schopný si sám svá zavazadla z vlaku do vlaku a do autobusu přenést! Nabízíme odvoz vašich
spacáků, podložek, polštářků a holínek zvlášť, abychom vám trochu odlehčili místo. Viz informace dole.
Co je nutné mít s sebou: Spacák (dobrý spacák, než žádný látkový k moři…), něco pod něj (prostěradlo –
nejlépe elastické, nebo deku…); Teplé oblečení na spaní; Trojdílný ešus (jeden díl je víčko) , nebo malou
kempingovou soupravu (umělohmotný hluboký a mělký talířek, nebo dva hluboké, nebo třeba 2
umělohmotné misky…); Příbor (nějaký starší, který se může „ztratit“), čajovou lžičku; Hrníček; Škrabku na
brambory; Utěrku pro vlastní potřebu; Funkční a nabitou baterku na svícení (ideální je čelovka, ale stačí
jakákoliv) + náhradní baterie; Vhodnou obuv do mokra a bláta (ideální jsou holínky); Nepromokavou bundu,
nebo pláštěnku; Pokrývku hlavy (kvůli sluníčku – kšiltovka, šátek…); Alespoň jeden teplý svetr, nebo mikinu
(bude se hodit v noci třeba na hlídku, nebo kdybychom měli pozdě nějaký program. Nepodceňujte, zažili
jsme tady opravdu i velké zimy! Svačinu a pití na cestu. (Bude přichystána lehká večeře.)
Dále si zabalte a dejte do sáčku všechny léky, které pravidelně musíte užívat. K tomu přidejte cedulku se
jménem a dávkováním!
Další doporučený seznam věcí: Polštářek, karimatka – abyste si na ni mohli sednout venku na louce, spodní
prádlo a ponožky na 2 týdny (lze ale na místě něco v ruce přeprat), alespoň jedny teplé ponožky na spaní, 35 ks triček, 1-2 košile, kapesníky (stačí 1-2 plátěné; papírové budou všem volně k dispozici na tábořišti), lehká
obuv (otevřená), pevná obuv (třeba na hry v lese), repelent (něco proti klíšťatům a komárům), zápisník +
psací potřeby, děti do 15 let: pokud možno, tak průkazku s fotkou a datem narození do vlaku
Počty věcí jsou pouze doporučením, každý musí znát své osobní potřeby, ale tahat zbytečné věci
nedoporučujeme. Holt budeme chodit v ušmudlaném, no...  Jsme na táboře...
Tábor se nachází hluboko v lese. Není zde elektřina. (Proto nevozte věci závislé na elektřině.)
Adresa LT: Jméno dítka, LT Klondyk, osada Severní, pošta Lobendava 407 84.
Sem lze zasílat poštu. Hodně dětem pište! Moc je to potěší, budou rádi, rozveselí je to. Navíc opět
vyhlašujeme soutěž o nejhezčí pohlednici! (Kategorie koupená a kategorie vyrobená) :o)
Telefonní číslo na hlavního vedoucího: 773 344 948 (Dominik - Čihi) – sem případně volat
Telefonní číslo na hospodáře a kuchaře: 777 621 820 (Matěj)
Telefonní číslo na zdravotníka a vedoucího č.1: 777 322 927 (Pepča)
Telefonní číslo na vedoucího č.2: 607 403 083 (Filip)
Telefonní číslo na vedoucího č.3: 736 738 418 (Bulda)

Pokud budete něco potřebovat, lepší je poslat SMS, ozveme se zpět, až bude čas a najdeme lepší místo se
signálem. Během tábora občas umístíme nějaké informace a fotky na www stránky oddílu, FB stránky a také
přes WhatsAppovou skupinu, kterou jsme vytvořili a všechny rodiče jsme tam přidali. (Pokud tam nejste,
nebo chcete přidat i jiné číslo, dejte nám vědět, rádi přidáme další. (Druhý rodič, prarodiče, při změně čísla,
nebo pokud jsme vás nenašli a nepřidali automaticky.) Skupinu můžete samozřejmě kdykoliv sami opustit.
Informace „pod čarou a na okraj“
Ani letos, byť povodně zasáhli přímo Lobendavu (vesnici), tak tábořiště vůbec nezasáhlo. Je to opravdu
„daleko“ od tekoucích vod (řeky, potoky) a také není pod žádnými loukami a poli. „Spláchnutí“ tedy rozhodně
nehrozí.
Tábořiště není ani v dolíku, takže kdyby hodně moc pršelo, nehrozí, že by nás to zatopilo. V každém případě
by to bylo velmi nepříjemné, protože vyšlapané cesty za několik (desítek) let fungování tohoto tábořiště a
palouček v tábořišti se za dlouhotrvajícího deště mění na blátivou dráhu. Proto jsou nutné holínky! Ať je
raději máme a nevyužijeme je, než je nemít. Obyčejné boty by se okamžitě promáčely...
O místě tábořišti ví záchranné složky, hejtman Ústeckého kraje... Netřeba se bát, že jsme opravdu úplně
odříznuti od okolního světa. Majitel tábořiště je ředitel krajského domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem.
Předseda pobočky ČSOP v Krásné Lípě. Máme s ním velmi dobrou spolupráci. (Zároveň i majitel naší
základny na jarní prázdniny.) V případě pomoci se na něho můžeme 100% spolehnout – byl 14 dní na tábořišti
před námi a aktuální informace máme přímo od něho.
Další okrajové info:
Znovu upřesňuji cestu na tábor:
Sejdeme se v Sokolově na vlakovém nádraží, odkud společně odjedeme vlakem do Ústí nad Labem. Odtud
nás veze autobus skoro až na tábořiště. Kdo odtud (z konečné autobusu) neunese svůj kufr, tomu zavazadlo
odvezeme na tábořiště autem. V každém případě ale omezte počet zavazadel na nejnižší nutné minimum.
Zavazadla budete mít na táboře ve stanu pod postelí. Zkuste si tak i zabalit, abyste měli přehled. Je lepší kufr,
nebo plochá taška...  Ideální je například 1 kufr (tam budete mít všechny své věci) a jeden menší batůžek
na záda (tam si dáte svačinu, jídlo…a ten také využijete třeba na výlety)
Pokud budou maminky balit kufry za vás, buďte u toho, ať víte, kde co máte, a že to VŮBEC máte. Stává se
nám, že děti tvrdí: tohle mi máma nezabalila, tohle mi nedala… a pak to tam stejně najdeme.
* (Pod slovem „máma“ je obsaženo „vše“, co se o vás doma stará… )
Není třeba „zaplňovat“ své zavazadlo věcmi, které lze zakoupit. (Například celé balení kapesníků, toaletní
papír – ten bude stále k dispozici..., sladkosti, sušenky – budou v našem táborovém obchůdku, nebo vám je
zakoupíme…) Pokud budete něco potřebovat, zakoupíme to při pravidelném nákupu na tábořiště. Nejbližší
obec u tábořiště je Lobendava. Je tam pošta. Nejbližší obchod je ve Velkém Šenově, kam se někdy v půlce
tábora společně vydáme.
Za hry a aktivity bude možno získat i táborové penízky, za které lze v našem táborovém obchůdku zakoupit
nějaké sladkosti, slanosti a další drobnosti.
Na všechny se moc a moc těšíme na táboře.
Čihi & Matěj & Pepča & Bulda & Filip & Jiřinka

Informace k potvrzení v rámci opatření Covid-19:
Před odjezdem budete potřebovat test. Respektive tedy předložit výsledek negativního testu
na Covid-19. Nestačí nějaký, co si uděláte doma (a už vůbec ne na nádraží...). Zkrátka
samotesty být NEmohou. Budete se tedy muset objednat na vyšetření do laboratoře. (Je to
zadarmo.) A MOC prosíme: Nechte si udělat PCR test (NE antigenní). PCR test vám bude stačit
jeden před táborem a bude platit celou dobu tábora. Pokud byste předložili výsledek jen
antigenního testu, museli bychom vás v půlce tábora nechat opět otestovat. Byla by to pro
nás obrovská komplikace a hlavně zdržování - zabitý celý den, rodiče by nám museli dát plnou
moc k tomu, že vás můžeme nechat otestovat... :o( Díky za pochopení

Co tedy budete potřebovat?

1) Potvrzení o tom, že jste nejméně 22 dnů po první dávce očkování
 (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
nebo:
2) PCR test starý max. 7 dní
 Tedy s datem 8. srpna a novějším (9., 10., 11.,… srpna)
nebo:
3) Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
nebo:
4) Antigenní test starý max. 3 dny
 (Tohle prosíme, jen opravdu v krajním případě! Dost nám to zkomplikuje práci na
táboře, kdy budeme muset po 7 dnech na táboře zajistit přetestování)

Nakonec shrnutí toho úplně nejdůležitějšího:
Před odjezdem je potřeba odevzdat:









Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vyplněný a potvrzený)
Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost)
Průkaz pojištěnce dítěte
Informační lísteček s kontakty na rodiče
Souhlas s ošetřením dítěte
Léky (pokud dítě nějaké užívá)
Potvrzení v rámci opatření Covid-19
(Vhodné je odevzdání i očkovací průkazu)

Nejlépe, když všechno odevzdáte již předem (osobně Dominikovi, nebo Matějovi - dle
domluvy) nebo v pátek na nepovinné informační schůzce, ať se zbytečně nezdržujeme na
nádraží před odjezdem.
Opět stačí vhodit do schránky Matěje (je volně přístupná z venku): Vaníček, Heyrovského
1545, Sokolov – potvrdím vám přijetí.
Moc prosíme: Pokud to po vás nebudeme vyloženě chtít, nedávejte nám nic na nádraží.
Snažte se mít vše odevzdané do soboty.
Můžete přijít na nepovinnou schůzku před táborem. Sejdeme se v pátek 13. srpna 2021
v 1700 hodin u klubovny. Zdržíme se maximálně pár minut. Zde se můžete zeptat na poslední
informace. Samozřejmě mohou přijít i rodiče. Zároveň máte příležitost odevzdat všechny
potřebné věci, které je nutno odevzdávat před odjezdem na tábor + můžete donést spacák,
prostěradlo, podložku, karimatku, polštářek a holínky, které vám rádi odvezeme na tábor
autem – abychom vám trochu odlehčili vaše zavazadlo.
Máte-li něco těžšího, nebo objemnějšího, co slouží nejen vám, ale celému oddílu, nebo více
dětem (nějaká hra, míč… a podobně), tak také přineste v pátek s sebou, vezmeme to rovnou
autem, abyste to nemuseli vozit vlakem.

Sraz před odjezdem: V sobotu 14. 8. 2021 ráno v 8:40 hodin mezi vlakovým a autobusovým
nádražím, jak je ta velká světelná tabule. (Z boku nádraží)

Telefonní číslo na hlavního vedoucího: 773 344 948 (Dominik - Čihi)

