Vážení rodiče,
vzhledem ke změnám ve vedení tábora, bychom Vám tímto dopisem rádi sdělili pár informací a
změn týkajících se tábora Tuláci a Squaw v létě 2019.
Termín tábora je stanoven na 30. 6 - 13. 7. 2019. To znamená, že tábor se celkově zkrátí o jeden
den, takže s tím prosím počítejte při plánování svých dovolených. Tato změna bude probíhat
napříč všemi tábory ratíškovských oddílů.
Další změnou, na které se vedení tábora shodlo, je zrušení návštěvního dne, který tradičně
probíhal v neděli - polovině tábora. K této změně jsme přistoupili z důvodu narušení chodu tábora,
ke kterému při návštěvách dochází. Děti si v průběhu prvního týdne zvyknou na zaběhlý režim
tábora a dokáží se vcítit do příběhu, který nás po celé dva týdny provází a díky tomu se jim
nestýská. Stejně tak chod tábora narušovaly neplánované odjezdy dětí, ke kterým při návštěvách
docházelo. Chybějící děti poté schází v táborových skupinách, které před táborem pečlivě
rozdělujeme a vyvažujeme tak, aby byly rovnocenné.*
Také Vás prosíme, abyste upustili od jakýchkoliv neplánovaných návštěv. Tábor má děti naučit
větší samostatnosti, odpovědnosti a překonávání sebe samého.
Jako alternativa k návštěvnímu dni proběhne poslední sobotu tábora 13. 7. den s rodiči. Bude pro
Vás a Vaše děti připraven společný program a oběd. Budete mít možnost poznat chod tábora,
projít se po okolí, nebo navštívit krytý bazén v Nové vsi. Po obědě bude následovat balení a
individuální odjezd domů. Program bude samozřejmě dobrovolný. Pokud by někdo neměl možnost
pro své dítě přijet, tak se nám prosím ozvěte a najdeme společné řešení.
Závazné přihlášky Vašeho dítěte na tábor odevzdejte prosím některému z vedoucích na
družinových/oddílových schůzkách nejpozději do pátku 31.5.2019. Táborová schůzka, kde se bude
dát tábor zaplatit a dozvíte se veškeré informace, proběhne v sobotu 15.6. v 17 hodin na klubovně.
V případě jakýchkoliv dotazů a podnětů se nám neváhejte ozvat.
Děkujeme za pochopení,
Za vedení tábora Tuláci & Squaw
Vedoucí tábora:

Martin “Bob” Macek
604 484 084
hracher@gmail.com

Zástupce vedoucího tábora: Eliška Příkaská
731 358 605
eliskaprikaska@gmail.com

* Dalšími důvody, kvůli kterým jsme se rozhodli návštěvní den zrušit jsou komplikace s obnovením
táborového režimu, konkrétně stesk po domově, který kontakt s rodiči prohlubuje. Neplánované
odjezdy některých dětí pak spouštěli řetězovou reakci, ostatních dětí, typu: “Když může odjet on,
proč ne já?” (z tohoto důvodu jsme přestali brát děti pouze na polovinu tábora). Po neplánovaných
odjezdech některých dětí jsme byli nuceni zaběhlé družiny znovu přerozdělovat, což se dětem
nelíbí, jelikož byly na svou skupinu zvyklé. Dalším problémem spojeným s návštěvním dnem bylo
každoroční přejídání se sladkostmi a následné noční nevolnosti. Po návštěvním dnu bylo vždy
nutné znovu dětem kontrolovat stany právě kvůli sladkostem, které zůstaly zapomenuty a děti je
neodevzdaly, což způsobilo opětovný výskyt mravenců, někdy i hlodavců ve stanech.
Na zmíněné problémy jsme hledali řešení několik let a někteří z rodičů navrhovali právě toto řešení
- zrušení návštěvního dne v polovině tábora. Proto jsme se rozhodli, že nastavíme model tábora
bez návštěvního dne. Budeme rádi, když vezmete v potaz, že jakékoliv neplánované návštěvy
budou mít za následek ještě horší efekt než návštěvní den - jedno dítě bude mít na chvíli radost na
úkor celého tábora, což naruší program. Také není zajištěno, že v táboře děti aktuálně budou tábor je protkaný výlety a výpravami, kdy jsou všichni mimo tábor.

