Co nás čeká na táboře?
Nejlepší představu o táboře si uděláte z fotogalerie na www.krhuti.cz , v níž najdete fotografie
z minulých táborů a z fotografií na oddílovém facebooku. Tábor se nachází v Bořicích (jižní
Čechy, nejbližší městečko Mirotice, cca 20 km od Písku). V těsné blízkosti tábora je rybník.
V pátek 1. července ráno naložíme u klubovny materiál na náklaďák, naskákáme do
objednaného autobusu a za dvě hodinky jsme na místě. Složíme materiál z náklaďáku a
začneme hned stavět. Stavíme kuchyň včetně kamen, jídelnu, latrínu, zásobák, sněmovní týpí
a také samozřejmě svoje týpka. V týpkách budeme spát po třech nebo čtyřech lidech tak, jak
si kdo vybere, aby byl se svými kamarády. Program tábora zahájíme táborovým sněmem a
pak už se rozjedou první etapy táborové etapové hry. Etapy nás budou čekat téměř každý den.
Jejich přípravu si mezi sebe rozdělili dospělí členové oddílu, kteří na tábor věnovali část své
dovolené. Dospělí členové oddílu se na táboře rozhodně nenudí. Skautský tábor se totiž musí
o sebe umět sám postarat včetně vaření a zásobování, takže někdo z dospělých se stará jako
šéf dne o běh programu, někdo zajišťuje nákupy, někdo připravuje program na další den,
někdo šéfuje kuchyni. Kromě etap se hned od prvního dne rozjede další táborový program:
sport (softball, fotbal), lesní hry, plnění oddílových zkoušek (nováčkovské zkoušky a šípů),
koupání, večerní čtení a zpívání s kytarou. Služby se budou střídat v kuchyni a při nočních
hlídkách. 16. července se uvidíme s rodiči na návštěváku. Nováčci z velkého oddílu a vlčat
budou před návštěvákem skládat skautský nebo vlčácký slib a budou slavnostně přijati do
oddílu. Vlčata odjedou a velkému oddílu už zbývá jen pár dní na poslední etapy, závěrečku a
pak už začneme bourat. Zůstane po nás jen prázdná uklizená louka.
Během tábora sledujte oddílový facebook www.facebook.com/krhuti , kde budeme
zveřejňovat aktuální informace s fotografiemi (lze využívat, i když nemáte svůj účet na
facebooku, funguje pak stejně jako webové stránky).
Komunikace během tábora: v naléhavých případech volejte nebo lépe pošlete SMS, kontakt
s kluky klasickou poštou.
Stravování: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře (vždy teplá), pití k dispozici po celý den

