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INFORMACE O ODJEZDU A PŘÍJEZDU
Odjezd: v neděli 31. srpna 2011 ve 14,00 hodin od budovy základní školy v Ostrožské
Nové Vsi (u kostela, směrem na Ostrožskou Lhotu)
Návrat:

ve středu 10. srpna 2011 mezi 15,30 a 16,00 hodinou k budově ZŠ v Ostrožské Nové Vsi

Adresa tábora:

Letní tábor EXPEDICE AFRIKA
základna Čeložnice
696 51 p. Kostelec

PŘI ODJEZDU NA TÁBOR JE NUTNO ODEVZDAT
 průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny – originál
 prohlášení o bezinfekčnosti a případné úhradě doplatku za zdravotní péči (vyplní rodiče)
 potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (nesmí být
starší 1 rok při nezměněném zdravotním stavu, po ukončení tábora bude vráceno)
 léky, které dítě pravidelně užívá, popř. které užívá v případě zdravotních problémů

MOŽNOSTI JAK ZAPLATIT TÁBOR
 v hotovosti (oproti dokladu) hlavnímu vedoucímu tábora Mgr. Karlu Zerzáňovi
 přiloženou složenkou
 převodem na účet občanského sdružení Archa; při převodu na účet, prosím, nezapomeňte použít variabilní symbol uvedený na složence
 příspěvkem zaměstnavatele z FKSP; po domluvě s Vámi vystavíme a zašleme Vašemu
zaměstnavateli fakturu
Některé zdravotní pojišťovny přispívají na pobyt dětí na letním táboře. Doporučujeme Vám
informovat se o možnosti získání příspěvku u zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte.
Potvrzení o účasti na táboře obdržíte při příjezdu dětí z tábora. Je-li třeba potvrzení na
zvláštním formuláři zdravotní pojišťovny, formulář potvrdíme taktéž při příjezdu.
Pobyt Vašeho dítěte na táboře je třeba zaplatit nejpozději do 1. června 2011..

DALŠÍ INFORMACE O TÁBOŘE, KONTAKTY
 hlavní vedoucí letního tábora:
Mgr. Karel Zerzáň,  608 547 972,  karel.zerzan@seznam.cz
 provozovatel letního tábora:
ARCHA - sdružení pro rekreaci a pobyt v přírodě, o. s.,  686 01 Uherské Hradiště,
Na Rybníku 969,  608 547 972,  archa@sdruzeni-archa.cz
 internetové stránky tábora: www.sdruzeni-archa.cz/celoznice

KAŽDODENNÍ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z TÁBORA
Na webových stránkách tábora si budete každý den moci přečíst aktuální zprávy
a novinky o dění na táboře a prohlédnout si fotografie z každého dne.
Po dobu konání letního tábora sledujte naše stránky:
www.sdruzeni-archa.cz/celoznice
Archa – s d r u ž e n í p r o r e k r e a c i a p o b y t v p ř í r o d ě , o . s .
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ÚSMĚVNÁ AFRICKÁ POHÁDKA ÚVODEM
Proč je zebra pruhovaná a pavián má lysý zadek
Před dávnými časy, když byla Země mladá,
byl její povrch suchý a horký. Celý svět se
rozpaloval horkem. Voda byla pouze na několika místech v malých jezírkách, které byly
rozprostřeny v dálavách pouště a savany.
U jednoho z jezírek bydlel velký pavián, který
se prohlásil za vlastníka vody v jezírku a začal
ji hlídat. „Tato voda je pouze moje a nikdo jiný
ji pít nebude,“ řekl si. A jak řekl, tak udělal.
Vždy vyhnal každého, kdo se chtěl vody napít. Dokonce si vybudoval strážní
budku a veliké ohniště, aby mohl strážit vodu i v noci, kdy je v poušti velký chlad.
Jednou šla okolo zebra. Po dlouhé cestě byla velmi žíznivá. Její kožich byl celý
zářivě bílý a nádherná srst ji dělala nejkrásnějším zvířetem pouště. Pomalu se
šinula k vodě a chtěla se napít. Když v tom ze strážního domku vyskočil pavián a
začal rozzlobeně křičet. „Kdo jsi? Jdi pryč, ta voda je pouze má!“
Zebra neměla náladu poslouchat lakomého paviána a zprudka odpověděla:
„Tohle není tvoje voda ty ošklivá opice! Ta voda je všech.“ A v klidu se napila.
Rozvášněný pavián, řekl zebře, že pokud bude chtít i nadále pít z „jeho“ jezírka,
bude si muset vodu vybojovat.
A tak se zebra s paviánem pustili do zuřivého boje. Váleli se v pevném sevření
okolo jezírka. Nakonec zebra vyhrála – ukončila boj prudkým kopnutím paviána
do zadnice. Úder odmrštil paviána na vysokou skálu daleko za jezírkem. Kop byl
tak silný, že i sama zebra ztratila rovnováhu a upadla na záda. Bohužel spadla do
paviánova ohniště, a to tak prudce, až se polínka v ohni rozletěla do všech stran.
Velká část z nich, když opět padala k zemi, popálila zebře její zářivě bílý kožich.
Zraněná a poděšená zebra utekla hluboko do travnaté savany, kde od těch dob
žije. Černé pruhy, které do jejího bílého kožichu
vypálila hořící polena, má na kožichu dodnes. Od
těch dob nosí bíločerné pruhování, jaké nemá
žádné jiné zvíře na světě.
Naopak pavián si odnesl z boje holou a červenou
zadnici, jak ho do ní zebra nakopla. Dodnes často hledá úkryty ve skalách a tváří se velmi rozzlobeně. Asi proto, že přišel o panování nad vodou.
Převzato z www.afrikaonline.cz, jazykově a stylisticky upraveno.
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Další potřeby
 letní klobouk (slaměný nebo látkový) s nasazovací moskytiérou (viz obrázek vlevo); nasazovací moskytiéru můžete
vyrobit např. ze staré záclony nebo koupit v army shopu
 případně další vhodné doplňky pro cestovatele tropickou
Afrikou, které vymyslíte
 nové bílé podepsané tričko (může být i s límečkem) – k našití
loga tábora (logo bude hezkou ozdobou trička, které mohou
děti po ukončení tábora používat pro běžné nošení)
staré světlé tričko k pomalování, popsání, X
kapesné (doporučujeme max. 200 až 300,- Kč)
chlapci a děvčata, kteří si budou chtít jedno odpoledne pod profesionálním
vedením zahrát paintball, pak ještě 300,- Kč na úhradu této akce (zapůjčení
zbraní a bezpečnostní výbavy, zakoupení kuliček, seznámení se způsobem
hry, poučení o bezpečnosti, atd.) Účast je dobrovolná. Pro děti, které nebudou
mít o tuto hru zájem, bude připraven jiný zajímavý program.
menší batůžek na záda se dvěma popruhy na ramena (je třeba, aby se do něj
vešlo vybavení na výlet – svačina, láhev s pitím, mikina, pláštěnka, X)
dobře svítící baterku + náhradní baterie
ostrý kapesní nožík
10 igelitových svačinových sáčků
dopisní papír, obálky, známky (v Čeložnici se nedají koupit) a děti je budou
potřebovat na táborové pohlednice (dostanou zdarma v průběhu tábora), které
Vám budou chtít poslat

Potřeby na hraní her a ke konání afrických dílen
 šest hracích kostek stejné velikosti (jako na hru Člověče, nezlob se)
 máte-li k dispozici nepoužívané šminky – na ozdobení afrických válečníků
 rytmický nástroj – plechovku od nápoje naplněnou do cca 1/3 rýží s dobře
zalepeným otvorem, aby se rýže nemohla vysypat (viz obr. vpravo)
 ostré nůžky, štětec, lepidlo
 poznámkový blok, psací potřeby,
 fixy nebo pastelky
 fixy na textil – černý, modrý, zelený a červený
 šitíčko (jehla a nit)
 1 větší svíčka
 1 menší klubíčko provázku
 nejméně 2 pucky – návod na výrobu je popsán níže
Jak vyrobit pucky?
Pucky jsou hadrové koule, které na našich táborech používáme k bojovým hrám.
Pucky mají být velké asi jako tenisák. Nejlépe se pucky vyrábí ze starých ponožek
které vycpeme odstřižky od látek. Pevně nacpanou kouli zašijeme. Hotová pucka
by se co nejvíce měla podobat tvarem míčku.
K úspěšnému hraní her je nejlepší, když k výrobě pucky použijete ponožku takové
barvy, která bude na trávě a v lese dobře vidět. Na tábor bude každý z vás
potřebovat nejméně dvě pucky.
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SEZNAM VYBAVENÍ NA TÁBOR
Sbalte, spolu se svým dítětem, všechny věci podle seznamu. Bude je totiž na
táboře opravdu potřebovat. Doporučujeme vzít si starší oblečení a naskládat je do
kufru, který je oproti tašce nebo batohu přehlednější a ve stanu skladnější.
Potřeby na spaní
 spací pytel, polštářek
 deku
 pyžamo a teplákovou soupravu na
spaní
 karimatku – k nocování pod širákem

Obuv
 pevná a kvalitní obuv (botasky) – na
výlety
 tenisky - na sport
 gumáky - do deště
 nazouváky (vhodné i do sprchy)

Oblečení
 tepláky
 2 mikiny
 svetr
 šusťáky a šusťákovou bundu
 5 triček s krátkým rukávem
 2 trička s dlouhým rukávem
 dostatek spodního prádla
 ponožky - nejlépe na každý den
jedny
 2 sibiřky
 3 kraťasy
 plavky
 větší šátek
 pláštěnka - v dobrém stavu
 kšiltovka či jiná vhodná pokrývka
hlavy
 taška na špinavé prádlo - nejlépe
látková

Hygienické potřeby
 mýdlo
 zubní kartáček
 pasta
 šampon
 krém
 hřeben
 žínka nebo hubka na mytí
 2 ručníky
 2 role toaletního papíru
 kapesníky
 Difusil H či jiný aerosolový přípravek
proti klíšťatům
Sladkosti
 sladkosti, které budete dětem dávat
na tábor, vložte do uzavíratelné umělohmotné dózy, kterou označíte jménem dítěte

Nádobí
 umělohmotnou misku nebo ešus
(doporučujeme označit jménem)
 příbor a malou lžičku v malé plastové podepsané dóze
 hrníček z umělé hmoty
 pevnou láhev na pití z umělé hmoty
 utěrku
Nedoporučujeme brát s sebou na tábor
mobilní telefony, přehrávače mp3/4, herní konzole, notebooky ani další elektroniku – riziko ztráty, poškození příp. odcizení, na táboře není dětem k dispozici elektřina a tedy ani možnost dobití baterií.

!
Bipk!lmvdj!b!ipmlz-!
konec školního roku už je na dohled a toužebně očekávané prázdniny klepou na dveře. Spolu s nimi se blíží i náš jedenáctidenní letní tábor, který
nás provede napříč Afrikou.
Co vás na letošním táboře čeká? Mnoho zajímavých her a nevšedních dobrodružství, výletů a vycházek, návštěv koupališť, sportování, večerních
táborových ohňů, tradiční paintball, oblíbená laserová střelnice, střelba ze
vzduchovek i novými profesionálními luky, domorodé bubnování, seznámení s africkou přírodou a kulturou a spousta dalších zajímavých aktivit
v kolektivu příjemných kamarádů a táborových vedoucích X
A tak pečlivě prostudujte brožurku, společně s rodiči sbalte vše potřebné a
včas přijďte na místo odjezdu do Afriky. Čekáme na vás v neděli 31. července 2011 ve dvě hodiny odpoledne před novoveskou školou.
Na společně prožitých jedenáct táborových dní společně s vámi se těší
tým táborových vedoucích
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AFRICKÉ ZAJÍMAVOSTI
 Afrika je druhý největší světadíl. Jeho převážná část leží na
východní polokouli.
 V Africe žije v 54 státech více
než 1 miliarda obyvatel.
 Rozloha Afriky je o něco málo
větší než 30 milionů km².
 Nejvyšší horou je Kilimandžáro
s výškou 5 895 m.n.m., nachází se v Tanzanii.
 Nejdelší řekou je Nil 6 671 km.
 Největším ostrovem je Madagaskar.
 Největším jezerem je Viktoriino
jezero, Afričané jej nazývají
Ukerewe.
 Nejlidnatějším státem Afriky je Nigérie s počtem asi 127 milionů obyvatel.
 Afrika je nejstarším obydleným územím na Zemi a
téměř s jistotou můžeme říci, že lidská rasa vznikla na
území dnešního afrického
kontinentu. Ve dvacátém
století byly v Africe objeveny pozůstatky opočlověka,
který zde žil před třemi miliony let.
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s respektem k právům a svobodám ostatních. Proto se zaměřujeme na
vytváření táborového společenství, které je založeno na vzájemném respektu
rovnoprávných partnerů – dětí a vedoucích. Při celotáborové motivované hře i
při dalších táborových činnostech děti spolurozhodují o dalším postupu,
zkoumají a vybírají vhodná řešení.
5. Výchovu k péči o životní prostředí
Jedenáct dnů prožitých pod stanem přímo uprostřed přírody, poznávání
květin, stromů, živočichů, nerostů, činnosti vedoucí děti k péči o životní
prostřední a hry s ekologickou tématikou – to je jen neúplný výčet aktivit, které
napomáhají vytvářet vztah dětí k přírodě a vedou děti k postupnému
uvědomování si nutnosti ochrany životního prostředí.
6. Prevenci sociálně-patologických jevů
Účelně naplněný volný čas zajímavým a poutavým programem, při kterém je
dětem dána příležitost zvažovat své činy, zodpovědně se rozhodovat a za svá
rozhodnutí nést zodpovědnost, cílené budování kolektivu kamarádů a
kamarádství často přetrvávající dobu tábora, rozvoj samostatnosti,
uvědomování si vlastních kvalit i kvalit ostatních účastníků tábora a tým
vstřícných táborových pracovníků, kteří s maximálním pracovním nasazením
a profesionálním umem připravují program a starají se o své svěřence – to
vše přispívá k prevenci nežádoucích sociálně-patologických jevů, tolik častých
v dnešní populaci dětí.
7. Zdravý vývoj dětí
Dny prožité na čerstvém vzduchu na táborové základně v lese, zvýšená
pohybová aktivita dětí promyšleně střídaná odpočinkem, dostatek spánku,
vyvážená strava, psychická pohoda a zajímavý program bezesporu
zanechávají vliv na zlepšení zdravotního stavu a posílení imunitního systému
dětí.

 Viktoriiny vodopády – prvním bílým mužem,
který spatřil a pojmenoval Viktoriiny vodopády,
byl Angličan sir David Livingstone. Málokdo ale
ví, že první použitelnou mapu těchto rozlehlých
vodopádů, rozkládajících se na řece Zambezi,
nakreslil český cestovatel Dr. Emil Holub. Kdo
někdy spatřil strmá skaliska okolo vodopádů,
dokáže si představit, že vyměřování těchto
vodopádů hlubokých 106 metrů a širokých téměř dva kilometry nebylo lehkým úkolem.
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O CO NÁM JDE ANEB CÍLE NAŠÍ PRÁCE
Při přípravě a realizaci letních táborů se snažíme, aby naši svěřenci prožili
táborové dny naplněné zajímavými činnostmi, hrami a zábavami, které však
nejsou voleny samoúčelně. Právě naopak, snažíme se, aby tyto činnosti co
možná nejvíce přispěly k rozvoji osobností dětí.
Jsme si vědomi, že doba pouhých několika dnů našeho působení na děti na
táboře je poměrně krátká, avšak na své vlastní kůži v dětských letech jsme si
vyzkoušeli, že neobvyklé zážitky, vstřícné prostředí, pečlivě připravený program a
parta dobrých kamarádů a obětavých vedoucích, kteří jsou dětem ochotni
naslouchat, často dokáže formovat osobnost člověka více než několik let školní
docházkyX
S tímto vědomím při táborových činnostech usilujeme o:
1. Rozvoj individuálních schopností dětí
Pestrou nabídkou různých táborových činností dětem zprostředkováváme
poznání mnoha nových vědomostí a praktických dovedností. Jejich poznání a
vyzkoušení dětem rozšiřuje obzor o světě a pomáhá jim vybírat si obory, které
je zajímají, ve kterých zažívají úspěch i radost a kterým se chtějí dále
věnovat.
2. Výchovu ke spolupráci, kooperaci, partnerství a solidaritě
Celý táborový program je směřován k vytvoření vstřícného a bezpečného
prostředí, ve kterém by se děti cítily co nejlépe a k rozvoji spolupráce,
kooperace a vzájemné pomoci mezi jednotlivými oddíly a mezi dětmi
navzájem. Na našem táboře nemá místo nesmyslné soutěžení, při kterém
vítězí a prohrávají stále ti samí. Děti na táboře hrají mnoho kvalitních a
zajímavých her, v těchto hrách však nejde o to být vítězem, ale o to hru si
pořádně „užít“. Zajímavý je totiž především průběh hry, ne její výsledek.
3. Poznání
Letní tábory, které pořádá naše skupina vedoucích, jsou vždy motivovány
určitým tématem. V minulých letech byly tábory věnovány Japonsku, Tibetu,
Divokému západu, pravěku, husitství, dobrodružstvím pirátů z Karibiku, životu
v době aztéckých Indiánů, nebo výpravě na planetu Mars. Táborovou motivaci
zpracováváme velmi obšírně, aby děti měly příležitost z dané oblasti poznat a
vyzkoušet si co nejvíce. Na táboře se děti hravou a zábavnou formou
seznamují s kulturou, hodnotami, uměním, životním stylem, vědou, technikou,
sportem i zábavou poznávané společnosti či doby.
4. Výchovu k demokracii
Jsme si vědomi, že demokracie nezbytně potřebuje soudné, kritické,
zodpovědné a nezávisle myslící občany s vědomím vlastní důstojnosti a
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 Sahara – je největší pouští na
světě, její rozloha je o něco větší než 9 milionů km². Samotné
slovo Sahara znamená v arabštině prostě a jednoduše poušť.
Na Sahaře byla také naměřena
nejvyšší teplota na světě. Stalo
se tak 13. září 1922 v Libyi, kde
teploměr ukázal neuvěřitelných
57,8°C ve stínu.

 Baobab - legenda praví, že baobab byl strom, kterému se nelíbilo, že ničím nevyniká. Prosil tedy Boha,
aby ho učinil nějak výjimečným. Bůh se naštval,
vyrval baobab země a vsadil ho do ní obráceně, kořeny vzhůru. A skutečně, větve baobabu připomínají
spíše mohutně rozvětvené kořeny. Neméně podivný
je pak kmen baobabu, který je nezvykle tlustý.
Průměrný baobab je 10 až15 metrů vysoký, někdy
však může dorůst až do 30 metrů. O stáří baobabů
se vedou mezi vědci spory, zdá se však, že se
mohou dožívat stáří až několika tisíc let. Největší
exempláře mají obvod kmene přes 20 metrů. Nejpozoruhodnější vlastností baobabu je jeho schopnost
pohlcovat vodu. Jeden strom může obsahovat až
120 tisíc litrů vody. Květy baobabů jsou bílé a mají
až 20 centimetrů v průměru. Baobab kvete pouze 24
hodin a rozkvétá hlavně v noci. To proto, že jeho
květy opylují noční živočichové – kaloni. Ze semen
baobabu se rovněž lisuje olej. Listy a mladé výhonky
se používají místo špenátu. Dřevo slouží k výrobě
provazů, rohoží i papíru. A občas jsou využívány
celé vydlabané stromy lidmi třeba jako obydlí nebo
spižírna.
 Big Five – africká velká pětka – lev, levhart, slon,
nosorožec a buvol. Pět majestátních afrických
zvířat, která chce každý návštěvník africké divočiny
vidět na vlastní oči. Určitě je k ostatním zvířatům v
Africe hodně nespravedlivé, že se turisté zajímají
hlavně o tuto pětici zvířat, ale je to tak. Uvidět právě
těchto pět živočichů je totiž hodně nesnadné.
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Nevyskytují se tak často, některé z nich je obtížné pozorovat, najdeme je pouze
v národních parcích a většinou nežijí společně na stejném území.

 Pyramidy v Egyptě – jsou nejznámější a nejstarší z pyramidových staveb, patří
k největším stavbám v celé historii.
Cheopsova pyramida je řazena
mezi sedm divů světa a byla nejvyšší stavbou až do stavby Eiffelovy věže. Egyptské pyramidy jsou
postaveny z velkých kamenných
bloků, nebo z cihel. Stavba pyramid probíhala bez znalosti železa a
složitějších technologií.
 Sfinga – je označení pro typ soch, které
byly vytvářeny ve starověkém Egyptě.
Sfingy zpodobňovaly panovníka (faraona)
a sloužily k oslavě jeho velikosti a moci.
Mohly být různě velké – od malého těžítka
až po několikametrové sochy. Vždy zobrazují sedící lví tělo s lidskou hlavou zpodobňující obličej faraona.
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Vážení rodiče,
velmi si ceníme důvěry, se kterou jste nám svěřili Vaše děti k jedenáctidennímu
táborovému pobytu motivovanému tentokráte tématikou Afriky a poznáváním afrického kontinentu. Po mnohaletých zkušenostech s pořádáním táborů si Vás dovolujeme požádat o následující:
 Sbalte, prosím, spolu s vaším synem či dcerou všechny potřebné věci podle
přiloženého seznamu. Všechny věci uvedené v seznamu budou Vaše děti při
pobytu na táboře, nebo při hrách, výletech či afrických dílnách, opravdu potřebovat.
 Žádáme Vás, pokud to nebude naprosto nezbytně nutné, abyste děti na táboře
nenavštěvovali. Způsobili byste totiž zbytečnou lítost jiných dětí, za kterými rodiče
nepřijeli. Nepochybně posíláte Vaše dítě na tábor také s cílem, aby bylo
samostatnější a jedenáct dnů prožitých bez rodičů je nemalým krokem k rozvoji
jeho samostatnosti. Budete-li mít jakékoliv pochybnosti, můžete zatelefonovat
hlavnímu vedoucímu tábora.
 Potřebné informace – kontaktní telefonní číslo a čas, kdy bude hlavní vedoucí
během dne vždy k zastižení – Vám budou sděleny při odjezdu dětí na tábor. Na táborových internetových stránkách také najdete každodenní zpravodajství o dění na
táboře doplněné množstvím fotografií.
 Nedoporučujeme dětem brát si s sebou na tábor mobilní telefony ani jinou
elektroniku. Táborová základna není vybavená elektřinou, nebude tedy možno
dobíjet baterie. Hrozí i riziko ztráty nebo poškození. Za ztrátu či poškození telefonu
nebo jiné elektroniky při táborových činnostech nemůžeme ručit.
 Neposílejte, prosím, dětem na tábor balíčky se sladkostmi či ovocem. Snažíme se,
aby strava dětí na táboře byla pestrá, obsahovala dostatek ovoce i dětmi oblíbených sladkostí. Česká pošta balíčky přímo na tábor nedoručuje a my je můžeme
vyzvednout většinou se zpožděním, při příležitostné cestě do Kyjova.

Něco pro zasmání S
Černoši v zapadlé africké vesničce
poprvé spatřili bělocha.
Sám náčelník ho vyšel přivítat a
klidným hlasem praví: „Nebojte se,
cizinče, my vám neublížíme.”
„Ale já se nebojím,” odpoví běloch
rozhodně.
„Opravdu?“, ptá se udivený náčelník, „Tak proč jste tak bledý?”

 Hodně dětem pište. Každý dopis nebo pohled od rodičů, babiček, dědečků, strýců,
tet, kamarádek a kamarádů dětem udělá velkou radost. Sami jistě znáte to nedočkavé napětí, než roztrhnete obálku a dopis si přečtete. Slova v dopise (na rozdíl od
těch vyřčených v telefonu) jsou napsaná a dítě si je může přečíst znovu třeba právě
tehdy, když se mu po Vás zasteskne.
 Aktuální pozdravy a krátké zprávy dětem pište do vzkazníku na internetových stránkách tábora. Vaše vzkazy vytiskneme a každý den je dětem předáme.
Přejeme si a uděláme vše, co je v našich silách, aby se Vaše děti vrátily z letního
tábora s hezkými a nevšedními zážitky, s novými vědomostmi, s novými kamarády,
příjemně odpočaté, dobře naladěné a zdravé.
za kolektiv táborových pracovníků Mgr. Karel Zerzáň, hlavní vedoucí tábora
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