
 (foto z tábora 2008 v Borotíně)

Letní tábor kmene Mohawk 2017
Informace a přihláška

Letní tábor kmene Mohawk se uskuteční ve dnech 23. 7. – 5. 8. 2017 (ne-so = 14 dní).

Vůdce tábora a pomocný zdravotník: František Máška - Kanyatara, 
kanyatara@gmail.com nebo ahoj@frantisekmaska.cz nebo kmen.mohawk@gmail.com 
(pište na tu, kterou si zapamatujete, rozdíl je +/- 1s :-)

Zdravotník a zástupkyně vůdce tábora: Radka Černeková 

Výše uvedené tel. číslo slouží pro domluvu a DOTAZY před táborem, na táboře pouze 
v případě nouze. Rozhodně není možné dávat děti „na ucho“. Pro komunikaci s 
táborníkem pište prosím dopisy nebo pohledy. Pokud se chcete domluvit ohledně odvozu,
apod., pište prosím nejlépe emaily (i během tábora) nebo SMS.

Účastnický poplatek činí 3.500 Kč. Pozor! Slevy jsou možné:
A) Pro aktivní členy kmene (a platící příspěvky) platí cena 2.800 Kč.
B) Pro předškoláky – členy kmene (Bobříky) platí cena 1.400 Kč (jedou na týden).
C) Na tábor může přispět Váš zaměstnavatel – fakturu můžeme vystavit. Také se 

můžete zkusit zeptat na sponzorský dar (věcný či finanční).
D) Na tábory v minulosti přispívaly zdravotní pojišťovny – zkuste se zeptat ve své 

pojišťovně.
E) Získat příspěvek na tábor údajně mohou získat matky samoživitelky v hmotné 

nouzi, pokud jsou zaměstnané – na podmínky se ptejte na MěÚ Příbram, soc. 
odbor, přepážka hmot. nouze (informace z r. 2015).

Přihlášky na tábor prosím podávejte co nejdříve, nejpozději do 20. 5. 2017, 
platbu proveďte buďto hotově na schůzce, nebo bezhotovostně na účet Mohawků č. 
1168771049/3030 s variabilním symbolem – oddílovým číslem táborníka, popř. datem 
narození táborníka (do textu jméno nebo přezdívku) nejpozději do 31. 5. 2017. 

Slevy dle bodů A) a B) výše započítáme pouze v případě včasné platby! Tábor můžete 
platit libovolně i po částech, ale tak, aby 31. 5. byl zaplacen celý.
Podmínkou nečlenů kmene po účast na táboře je schůzka rodičů a dítěte s vůdcem a 
absolvování alespoň jedné výpravy s Kmenem Mohawk.

O táboře

Budeme tábořit v Myšticích u Blatné, mohou se zúčastnit i nečlenové Mohawků. 
Maximální počet účastníků tábora je max. 18 dětí (chlapci i dívky cca. od 7 do 14 let), v 
případě velkého zájmu mají členové Mohawků přednost před nečleny. Na druhém místě 
rozhoduje pořadí přihlášek.

Bobříci pojedou na první týden tábora, předškoláky – nečleny na tábor brát nebudeme.

Tábořit se bude v indiánských stanech týpí. Zázemí bude tvořit dřevěná chata, v ní bude 
kuchyně, jídelna, sklad a případné zázemí v případě špatného počasí. Venku budou dvě 
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latríny pro chlapce a pro dívky a jednoduchá polní
sprcha. Na několik dní plánujeme vyrazit na
indiánské putování Yksuapi a spát budeme pod
širákem nebo ve vlastnoručně postavených
přístřešcích (2. týden tábora).

Návštěvní den dělat nebudeme – tábor je jen na dva týdny, vy i děti to vydržíte. 
Stávalo se nám totiž, že i leckerý zkušenější táborník při odjezdu rodičů zafňukal, rodiče 
nevydrželi a pod pofidérní záminkou (rýmička, vyprání na další tábor atd.) si dítě odvezli,
aby pak mohlo týden polehávat doma u televize. Děkujeme za pochopení.

Stručný program tábora

Mohawkové jsou skauti a tomu bude odpovídat zaměření a styl tábora. Po příjezdu 
si postavíme týpí a postupně i další stavby (sprchu, latrínu), a vrhneme se na program – 
dovednosti, výpravy do přírody, koupání a jízdy na raftu na nedalekém rybníce, hry v 
lese na tábořišti, v případě špatného počasí i v chatě. Budeme pokračovat v dlouhodobé 
hře Hrdina Nik (na motivy knihy E. Štrocha) a plnit různé úkoly. Večer bude indiánské 
vyhodnocení dne „Lelewatika“, sesedneme si kolem ohně v týpí nebo kolem kamen a 
budeme povídat, hrát na kytaru a různá chřestidla a zpívat. Budeme plnit body 
skautských stezek i Orlí Pera (indiánské zkoušky), tak aby každý z účastníků tábora mohl 
na táborovém sněmu několik Per získat. 

Budeme se snažit o sebe postarat sami jako správní skauti a skautky, však se na to
také celý rok připravujeme. Budeme si vařit a hlídat tábor a naši owačirové (zkušenější 
členové – děti) i vůdcové - „dospěláci“ nám budou pomáhat. Nejsou to zaměstnanci, jak 
tomu na některých „táborech“ bývá, ale naši kamarádi. Skautský tábor je jiný ve spoustě
ohledů, než jiné „tábory“, možná náročnější, ale rozhodně přinese nezapomenutelné 
zážitky a spoustu nových zkušeností. Nejsme žádné bábovky – tak nebuď taky a pojeď s 
námi (a nejradši jako náš člen!)!

Seznam doporučených věcí na letní tábor

• Spacák (nejlépe komfort cca. do -5°C), karimatka, pyžamo, tmavší deka, stačí 
starší i děravá, jinak již doma nepoužitá (můžeme zapůjčit z klubovny).

• Celta, nebo tmavší pevné plátno odpovídající velikosti (2x2 m), opatřené “oky” či 
poutky na uchycení, lze použít i pevný igelit, ale opět našitými poutky, apod. 
(můžeme zapůjčit z klubovny)

Oblečení
• kompletní skautský kroj včetně kšiltovky, skautské tričko, pokud máš (na 

tábor pojedeme v krojích!)
• ideálně olivově zelené (khaki – „US army“) jednobarevné (plátěné) krátké 

kalhoty ke kroji, případně lze i zelené či hnědé manšestrové 
• další dlouhé kalhoty nejlépe podobné kvality a barvy ke kroji (příp. maskáče)
• ke kroji tmavozelené podkolenky (příp. jiné tmavé jednobarevné ponožky – černé, 

hnědé, apod. - co máte doma)
• tmavá bunda, khaki (olivově zelená), maskáčová či jiná – NE červená, oranžová, 

bílá a jiné reflexní
• pláštěnka
• další kraťasy nebo bermudy
• 3 - 5 kusů spodního prádla (trenýrky, slipy, kalhotky), použité si táborník přepere
• svetr, 1-2 tepláky (nebo soupravy)
• 2 trička
• 1 -2 košile s dlouhým rukávem nebo mikiny
• plavky
• kapesníky dle potřeby (hodně)

Poštovní adresa: 
Skautský tábor Kmene Mohawk
táborník Pepíček Šingas
chata č. e. 14 (F. Máška)
388 01 Myštice, pošta Blatná



• 3-4 páry tenkých ponožek a 1-2 páry silnějších ponožek nebo podkolenek

Oblečení se snažte vybírat spíše starší, kterému nevadí, pokud se při práci nebo při 
hrách v lese poničí nebo roztrhne. Nicméně bude i výprava do města, proto (a také na 
nástupy) to chce i slušnější oděv.

Indiánská výbava
Sněmovní  roucho,  případně  indiánský  oděv,  který  si  během roku  táborníci  vyrobili
(bederka,  legíny,  halena  –  upravená  košile)  –  budeme vyrábět  i  na  táboře.  Hodí  se
proutková postel (několik kusů máme k zapůjčení  v klubovně) a kapsář nebo látkové
pytlíky na drobnosti (na pověšení ve stanu).

Táborová bagáž
• Všechny věci pro pobyt na první týden tábora je ideální zabalit do staré vojenské 

dřevěné bedničky – “dědečkova kufru”. Ale vzhledem k tomu, že naše bagáž 
bude povětšinou mít své místo v chatě, je možné vzít jakýkoliv kufr. Několik beden 
máme v klubovně k zapůjčení, ale doporučujeme se pokusit takovouto bedničku 
sehnat nebo vyrobit. Orientační rozměr je 35 x 35 x 50 cm. 
Do bedny se musí vejít vše krom roucha, bot, ešusu a spacáku!!!

• Spacák a věci na spaní se uloží do velkého batohu „jako na výpravu“, který 
použijeme na Yksuapi.

Osobní věci jako na výpravu: 
• hadrové (ponožkové) míčky velikosti 

tenisáku a dost tuhé a zašité, aby se 
nerozpadly

• šátek (navíc, na hry – ne ke kroji)
• KPZ

• zápisník
• trhací blok
• propiska (třeba tři :-)
• spolehlivý zavírací nůž (ostrý!)
• uzlovačka

POZOR! Navíc tenisák (máš-li).

Obuv
• jedny pevné, kožené a nepromokavé! vysoké (pionýrky, kanady, pohorky)
• druhé tenisky, kecky nebo jiné sportovní
• sandály, pantofle, apod.
• holínky
• je možné vzít i boty do vody (např. staré kecky, ale nejsou nutné, v Myšticích je 

pěkný rybník s písčitým dnem)

Toaletní potřeby – věci osobní hygieny si každý upraví dle svých potřeb.
• 2 ručníky (jeden větší k vodě). Spíše jeden obyčejný a jeden froté, poněvadž ty 

dlouho schnou!
• mýdlo v šikovné krabičce – doporučujeme klasické pevné mýdlo, tím se dá i dobře 

prát a není nutné brát jiné mýdlo na sebe a iné na prádlo :-)
• žínka, hřeben, zubní pasta a kartáček, krém na ruce
• toaletní papír (záloha). Důkladně zabal do igelitového pytliku, aby nezvlhl!
• náplast s polštářkem
• repelent, opalovací krém
• může se hodit několik kolíčků na prádlo, šňůra nebo kus provázku

Nádobí
• nesmytelně označený kompletní ešus (nemáš-li, zapůjčíme)
• hrneček na pití a “zuby”
• označený příbor
• utěrka na nádobí – klidně starší, s velkou pravděpodobností se již nevrátí... :-(



• láhev na pití – nejlépe pet láhev

Různé
• Sekerka spolehlivá, ostrá s pouzdrem na ostří – kdo má.
• Baterka – nejlépe čelovka spolehlivá menší s náhradní baterií, a příp. žárovkou.
• Čištění na boty pro dvojici – kartáč, hadřík, trochu krému – vše v plátěném 

pytlíku (podle druhu obuvi).
• pastelky, náčrtník, papíry, lepidlo, dopisní papíry, obálky a známky
• podle zájmu: buzola (kdo má) a mapa KČT, fotoaparát, dalekohled (dle úvahy)
• zpěvníky, vč. oddílového, hudební nástroj, knížka na čtení pro volnou chvilku
• příručky, atlásky rostlin, ptáků,...; pomůcky ke hrám (sportovním i společenským) - 

podle úvahy a domluvy v klanu
• mohou se hodit pracovní rukavice

Nedoporučujeme tyto věci:
• větší množství peněz než 300,- Kč
• digitální hry, mp3 přehrávače, apod., mobilní telefony a jinou elektroniku.

Jsou zbytečné, rušily by program a hrozí jejich ztráta či poškození - chtěli bychom, aby si
dítě od těchto věcí odpočinulo alespoň po dobu tábora a nebudeme ručit za jejich 
poškození - ztrátu.

Odjezd na tábor

V neděli 23. 7. 2016 v 9,00 hodin sraz u klubovny, s sebou veškeré nutné doklady:
• potvrzení o bezinfekčnosti od rodičů
• potvrzení od lékaře (stačí kopie nebo 

starší třeba ze školy – platí rok!)

• očkovací průkaz nebo jeho kopie
• průkaz zdravotní pojišťovny nebo 

kopie (pokud jste již nedali dříve)

Jak to bude probíhat: 
• vybrání nutných dokladů
• zevrubné seznámení se zdravotním 

stavem (nové skutečnosti apod.)

• naložení bedniček a bagáže do aut
• odjezd na tábořiště několika 

zaplněnými auty rodičů

Návrat z tábora

V sobotu 5. srpna po 9. hodině začnou na tábořiště přijíždět rodiče, aby nám pomohli s 
balením, úklidem tábořiště a se „stěhováním“. Kolem 11. hodiny vyrazíme z tábořiště. 
V klubovně pak vybalíme  a uklidíme táborovou výbavu a teprve pak (cca. kolem 13. 
hodiny) se rozejdeme do svých domovů.

Dotazy?

Veškeré rady a pomoc poskytneme rádi – ptejte se na vše, co vás zajímá.

Bližší informace se dozvíte na schůzce s rodiči 23. 5. 2017 
od 18,30 (úterý, po schůzce).

Ještě na ukázku dvě fotky z minulých táborů (z Ohaře v r. 
2014 – černobílá vlevo a z
večerního koupání  na táboře v
roce 2015 v Myšticích vpravo).
Více fotek z našich táborů bude
již brzy na našem webu 
www.indianipribram.cz.

S heslem „Na tábor se těšíme, na tábor se těšíme!“ :-)

Kanyatara

http://www.indianipribram.cz/

