Kapitánská lesní škola
vodních skautů
skaut
2016
Pozvání na letní část
Termín: 12. 8. - 21. 8. 2016
skaut Stvořidla na Sázavě a okolí Sázavy
Místo konání: tábořiště vysokomýtských skautů
Lektoři a instruktoři: tým KLŠVS,
KLŠVS externí lektoři.
Ku
- 724029246; Fialík (Tomáš Fiala) – 605413789
Kontakty: Kingkong (Vladimír Kučera)
(724850580); Honza (Jan Chlad) – 775177728.
Ubytování: ve stanech (nutná vlastní karimatka a spacák).
spacák)
Stravování: od soboty od rána do následující neděle do poledne je zajištěno,, včetně
vč
čaje či šťávy.
Páteční večeřii je nutno si vzít vlastní a případně
p
dle potřeby i zásoby něčeho sladkého
energetického na celou letní část..
tábo
vysokomýtských skautů na Stvořidlech
řidlech na Sázavě.
Sázav
Sraz: 12. 8. 2016 do 19 hodin na tábořišti
Možný příjezd od 17h. V pátek nás čeká zabydlení a poté oheň s kytarou.
http://www.mapy.cz/zakladni?vlastni
http://www.mapy.cz/zakladni?vlastnibody&x=15.3121818&y=49.6741229&z=15&ut=Stvo%C5%99idla%20
body&x=15.3121818&y=49.6741229&z=15&ut=Stvo%C5%99idla%20%20t%C3%A1bo%C5%99i%C5%A1t%C4%9B&uc=9ic
%20t%C3%A1bo%C5%99i%C5%A1t%C4%9B&uc=9icsxV3oy&ud=49%C2%B040'26.842%22N%2C15%C2%B01
sxV3oy&ud=49%C2%B040'26.842%22N%2C15%C2%B018'43.856%22E
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Pro vás, kteří přijedete vlakem, je to výstupní zastávka Stvořidla. Přejdete přes most přes řeku a
půjdete po červené po proudu po levém břehu asi 1km. Pro vás, kteří přijedete autem, tak pojedete z
„Dobrovítova Lhota“ k řece a pak dále po proudu asi 500 m. Pokud budeš potřebovat pomoci
s cestou, tak volej o pomoc.

Ukončení kurzu: 21. 8. 2016 kolem 15 hodiny na Stvořidlech.
Program kurzu: budeme dělat všechno, co se dá dělat na táboře a na vodě ☺
Studijní materiály: Skripta ke KZ byla zaslána emailem.
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Nutné vybavení:
•

vybavení na vodu
o boty do vody (pevné uzavřené boty např. neoprenové boty),
o oblečení na vodu – neoprenový oblek dlouhý či krátký dle vlastního uvážení, na
vodě budeme téměř za jakéhokoli počasí a s nějakým zaplaváním se počítá. Pokud
neberete potápěčský neopren, tak s sebou určitě dlouhý neoprenový oblek (bunda i
kalhoty). Dostatečné množstvím termo prádla. Na vodě můžeme být celý den, kde
budeme provádět praktický výcvik.
o vesta, helma, pádlo.
Pokud tyto věci nemáš, snaž se je někde vypůjčit. Kdyby to byl pro tebe opravdu neřešitelný
problém, obratem prosím napiš, co potřebuješ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

náhradní oblečení na vodu a na převlečení,
věci na potápění – potápěčský neopren, ABC (maska, ploutve, šnorchl),
kroj,
karimatka, spacák, celta (pro přespání mimo tábor),
ešus (jídelní miska), lžíce, hrnek,
láhev na vodu (může být obyčejná PET láhev),
psací potřeby (sešit a propiska),
složka s výukovými materiály,
uzlovačka,
šňůra na prádlo, ramínko,
kompas nebo buzola,
čelovka (baterka), nůž,
plavky,
čepice,
zbývající část účastnického poplatku,
vlastní večeře na pátek,
ostatní věci, které jste zvyklí vozit na tábor i na vodu, léky, malý batůžek, pláštěnka,
hygiena, opalovací krém apod.,
jmenovka (pokud jsi ji neodevzdal na víkendu), rybička z plachetního 2. víkendu a kapsička
z 1. víkendu,
fotku A6 (pokud jsi ještě nevytvářel profil), přihlášku ke KLŠVS a KZ (pokud jsi ji ještě
neodevzdal),
dobrou náladu :-) – to je asi to nejdůležitější ☺

•
•
•

Doporučené (nepovinné) vybavení:
•
•

loď (otevřená plastová kanoe, kajak),
hudební nástroj (např. kytara).

Úkoly pro tebe:
• napiš nám prosím, přivezeš-li loď,
• vše, co bylo zadáno v úkolech na táborovou část,
• také nám prosím napiš, pokud potřebuješ s něčím poradit.

Tvůj tým KLŠVS 2016
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