Junák – svaz skautů skautek ČR

CORDA 2011
www.corda.cz :: čekatelský lesní kurz :: to nejlepší pro chlapa
Praha, 30. 6. 2011

Milý bratře,
zanech všech nadějí, letní běh čekatelského lesního kurzu Corda se nezadržitelně blíží a naší
povinností je seznámit tě v předstihu s nejdůležitějšími pokyny týkající se letní části kurzu.
Termín:

5. – 14. srpna 2011

Místo konání:

tábořiště Spálená Valcha nedaleko Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem
49°32'16.148"N, 16°18'30.849"E
mapa KČT č. 48 Žďárské vrchy
Tábořiště se nachází 5 km vzdušnou čarou severovýchodně od železniční stanice Bystřice nad Pernštejnem. Z ní využij nejprve červenou turistickou značku do centra a poté pokračuj po modré značce podél řeky
směrem na zříceninu hradu Aueršperk – z hradu poté můžeš sestoupit
do údolí k tábořišti a nebo pohodlněji posledních 500 metrů pokračuj
podél řeky a po cestě k tábořišti (viz přiložená mapa).

Příjezd:

Zajisti svůj příjezd tak, abys dorazil v pátek na tábořiště nejpozději do
17.00. V případě, že nebudeš stíhat, použij přiložené telefonní číslo.
Program začíná již v pátek večer.
Doporučujeme využít Os 14934 z Nedvědic (příjezd v 15.26 ve směru
od Tišnova a Brna) nebo Os 14917 (příjezd v 15.29 ze Žďáru nad Sázavou).

Odjezd:

Svůj odjezd naplánuj nejdříve na neděli 14. srpna ve 12:00, do té doby
je naplánován program a především úklid tábořiště.

Stravování:

Zajištěno od páteční teplé večeře do nedělního balíčku na cestu.

Ubytování:

Podsadové stany, elektřina se v místě nenachází – není tedy nutné brát
sebou zbytečné elektronické zařízení.

Vybavení:

Běžné tábornické vybavení na desetidenní táboření pod stanem: spacák, karimatka, pláštěnka, celta, baterka, KPZ, ešus, hrníček, příbor,
kroj (barevné kalhoty ke kroji nech doma), zápisník, tužka, dobrá a kvalitní obuv (nejen sandále) + převlečení pro náročnější aktivity, kapesné,
plavky a další věci podle Tvého uvážení.
Dále prosím přibal jedno starší triko, které ti nebude líto, když se zašpiní či zcela roztrhá.
Nezapomeň přibalit občanský průkaz a kartičku zdravotního pojištění!

Doporučujeme:

Osobní lékárničku (hlavně pak případné osobní léky), fotoaparát, celtu,
mapu nejlépe č. 48 Žďárské vrchy, zpěvník (Hlahol), hudební nástroj,
polní láhev, oblíbené počteníčko a další, co považuješ za důležité.

Doplatek:

Doplatek účastnického poplatku ve výši 400 Kč budeme vybírat na místě, o jeho proplacení a případně i cestovného můžeš požádat své středisko nebo ORJ.

Domácí příprava:

Nezapomeň si s sebou přivézt vlastnoručně zhotovenou jmenovku
přímo na sebe a druhou na svůj stan.
Rukodělné dílny – pokud ovládáš nějakou netradiční či méně známou
rukodělnou aktivitu, neváhej ji s sebou přivézt. Doporučujeme dopředu
aktivitu ohlásit na náš email.
Nezapomeň rovněž splněné úkoly k absolvenci a další přípravu k programům dle přání instruktorů, přibal případně neodeslané přihlášky.

Představení oddílu: Každý přijíždí z jiného koutu republiky, z jiného oddílu. Každý oddíl má
své oblíbené hry, rituály a tradice, pracuje svým způsobem. Zamysli se
proto, čím je váš oddíl zajímavý, čím se liší od jiných, nebo něco, na co
jsi ve svém oddíle opravdu pyšný a přivez nám o tom na kurz důkaz.
Tento „důkaz“ použiješ při krátkém představení svého oddílu ostatním.
Podmínky absolvence:
Čekatelská zkouška – během letní části kurzu budeš moci vykročit ke
zdárnému splnění zkoušky – kompetence, které by měl čekatel ovládat
jsi obdržel v Hostinném.
Fitka – většina z vás již zaslala, v létě proběhne pouze realizace. Nezapomeňte si přivézt speciální pomůcky – pokud můžeme nějak pomoci,
dej nám vědět. Základní sportovní vybavení bude k dispozici.
Projekt – projekt by měl být zpracovaný dle pokynů z jara a tvého plánu. Na letní části bude čas na konzultace a doplnění projektu a proběhnou další doplňující programy.
Ostatní – kurz se neskládá pouze ze zkoušky. Je potřeba projít všechny
úkoly, prolistovat zápisníky… Stejně jako si my instruktoři připravujeme
program pro vás, tak byste se měli připravit i vy.
Plnění podmínek je postupně zveřejňováno na webu, plnění kompetencí bude k nahlédnutí u instruktorů.
Poslední záchrana:

Jan Mesl – Mýval (vůdce kurzu)
777 834 192, myval@corda.cz
Jakub Hájek – Rys (tajemník kurzu) 723 834 169, rys@corda.cz

Těšíme se na setkání a přejeme dobrý směr na skautských stezkách. Za sbor instruktorů
Mýval
vůdce ČLK CORDA

Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžeš letního běhu zúčastnit, potkal tě na cestě karambol, tak dej vědět co nejrychleji:

Jan Mesl – Mýval, Votavova 299, 190 14 Praha Klánovice;
mobil: 777 834 192; e-mail: myval@corda.cz

