JUNÁK – český skaut,
středisko Uragan Zbraslav, z. s.

V Praze 17. 6. 2015

INFO KE STAVĚNÍ A BOURÁNÍ TÁBORA SVĚTLUŠEK A VLČAT 2015
Vážení rodiče,
děkujeme Vám za Vaší pomoc a moc si jí vážíme. Níže Vám posílám bližší informace
ke stavění a bourání letošního tábora. V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte
kontaktovat na telefonním čísle nebo emailu.
Stavěcí sobota – 18. 7. 2015:
Čas: cca 8:00 na sraze u klubovny, cca 11:00 na tábořišti (doporučujeme jet v koloně za
námi)
Místo: Onšovice (okres Prachatice); GPS: 49°6'9.751"N, 13°46'18.076"E
Co s sebou (není povinné, ale čím více nářadí tam bude, tím lépe):
lopata, rýč, krumpáč, palice, pracovní rukavice, kladivo, drobné nářadí, silné svaly,
pracovní oblečení, motorová pila
O jakou práci půjde:
Pro každého se něco najde . Někdo bude pomáhat stavět stany, jiný zase hangáry nebo
kuchyň, další bude platný jinde. Budeme potřebovat pomoct jak při nakládání materiálu u
klubovny, tak při vykládání materiálu na místě.
Práce budou pravděpodobně trvat až do večera, přivezete-li si vlastní stan, můžete na
tábořišti přespat.
Dejte mi prosím co nejdříve vědět, zda budete chtít Vaše dítě / děti na tábor dovézt
autem. Preferujeme, aby všichni jeli pohromadě vlakem, ale je to samozřejmě na Vás.
Zároveň by bylo dobré, abyste se mezi sebou dohodli na cestě, bylo by zbytečné, kdyby jel
každý svým autem – na místě bude pravděpodobně omezená možnost parkování.
Pro usnadnění komunikace se prosím zapisujte do online tabulky, kterou naleznete na
http://bit.ly/1JUjb7g

Bourací sobota – 1. 8. 2015:
Čas: cca 9:00 (bude upřesněno e-mailem nebo SMSkou v druhé polovině tábora)
Místo: Onšovice (okres Prachatice); GPS: 49°6'9.751"N, 13°46'18.076"E
Co s sebou (není povinné, ale čím více nářadí tam bude, tím lépe):
lopata, pracovní rukavice, kladivo, kleště na vytahování hřebíků, drobné nářadí, silné
svaly, pracovní oblečení

O jakou práci půjde:
Někdo bude pomáhat bourat stany, jiný hangáry, někdo bude pomáhat zahrabávat díry.
Uvedeme louku do původního stavu, aby nebylo poznat, že tam někdy tábor byl. Budeme
potřebovat pomoc jak při nakládání materiálu, tak při jeho vykládání u klubovny.
Kdybyste měli zájem, můžete přijet na místo již v pátek a přespat ve vlastním stanu.

Jak se do Onšovic dostat:
Nejlépe autem – doporučujeme se mezi sebou dohodnout, bylo by trošku zbytečné, aby
každý samostatně přijel autem). Doporučujeme použít GPS navigaci ;-)

Za vedení tábora
Václav Kulich – Sysel
774 275 595
sysel@skaut.cz

