Junák – svaz skautů skautek ČR

CORDA 2012
www.corda.cz :: čekatelský lesní kurz :: to nejlepší pro chlapa
Chotěboř, 16. 9. 2012

Milý bratře,
závěrečná část čekatelského lesního kurzu Corda se nezadržitelně blíží a naší povinností je
seznámit tě v předstihu s nejdůležitějšími pokyny týkající se podzimní části kurzu.
Termín:

27. – 30. září 2012 (čtvrtek – neděle)

Místo konání:

Moravičany – Olomouc, splouvání řeky Moravy
mapa KČT č. 52. Zábřežsko a č. 57 Haná – Olomoucko
Tábořit budeme pod stanem, každou noc na jiném místě.

Příjezd:

Zajisti svůj příjezd tak, abys dorazil ve čtvrtek na vlakové nádraží
v Moravičanech do 18.00. V případě, že nebudeš stíhat, použij přiložené telefonní číslo. Program začíná již ve čtvrtek večer.
Doporučujeme využít Os 3753 ze Šumperka / Zábřehu (příjezd v 17.51)
nebo Os 3720 z Nezamyslic / Olomouce (příjezd v 18.01).

Sraz:

Soutok řeky Moravy a Třebůvky v 18.00 (v těsné blízkosti stanice vlaku
Moravičany). 49°45'20.439"N, 16°58'29.707"E

Odjezd:

Svůj odjezd naplánuj nejdříve na neděli 30. září v 15:00 z Olomouce,
do té doby je naplánován program a především sjíždění řeky. Dřívější
odjezd proto ani není možný.

Stravování:

Zajištěna bude čtvrteční večeře, jídlo na pátek a snídaně na sobotu a
neděli. Jídlo na další dny si každý zajišťuje sám – ideálně po družinách
obdobně jako na zahajovacím víkendu.
Doporučujeme přibalit do skupinky plynový vařič.

Ubytování:

Vlastní stany, celý víkend budeme bez elektřiny. Po vzájemné dohodě
proto ideálně vytvořte skupinky, které budou stan sdílet a jejich složení zasílejte na email rys a corda . cz .

Vybavení:

Běžné tábornické vybavení na víkendové přespání pod stanem, pláštěnka, baterka, KPZ, ešus, hrníček, příbor, kroj, zápisník, tužka, dobrá
obuv, kapesné a další věci podle Tvého uvážení – se vším se dvojice
bude muset vejít do lodi a není jisté, že vše bude v lodním vaku. Proto
si zabal obezřetně a úsporně!
+ PET lahev na vodu a kousek provázku
+ rychleschnoucí oděv na loď (umělá vlákna/šusťáky/neopren) převlečení pro náročnější aktivity,
+ stan pro danou dvojici / trojici atd. (dle domluvy a velikosti)

+ silný igelitový pytel, do kterého se vejde batoh a to co se nevejde
do lodního pytle
+ obuv do vody – sandály / staré tenisky / neoprenová obuv
+ máš-li, tak lodní vak (alespoň malý na mobil, doklady, peníze)
Nezapomeň přibalit občanský průkaz a kartičku zdravotního pojištění!
Doporučujeme:

Nebrat žádné zbytečné věci. Zabal si jen to nejnutnější.

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 rovněž splněné úkoly k absolvenci a přípravu ke zkouškám
dle přání instruktorů. Již ve čtvrtek večer tě bude očekávat zkoušení
z práva, materiály ke zkoušce a knížka Čekatelská zkouška jsou ke stažení na webu (www.corda.cz).
Ti, kdo neměli, si s námi zahrají fitky.
Motivační literatura: Ernest Shackleton: Endurance (Lansing, Alfred :
Endurance, Praha 2007).
Námořnický oděv.
Pořádný námořnický knír (vlastní nebo se inspiruj Kofolou).

Poslední záchrana:

Tomáš Kytlík – Miki (vůdce kurzu) 722 943 646, miki a corda . cz
Jakub Hájek – Rys (tajemník kurzu) 723 834 169, rys a corda . cz

Těšíme se na setkání a přejeme dobrý směr na skautských stezkách. Za sbor instruktorů
Rys
tajemník ČLK CORDA
Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžeš podzimního setkání zúčastnit, potkal tě na cestě
karambol (zpožděný vlak atd.), tak dej vědět co nejrychleji (telefon doporučuji uložit):

Jakub Hájek – Rys
mobil: 723 834 169
Slepá 823, 583 01 Chotěboř
e-mail: rys ( a ) corda . cz

CORDA už má patnáct!
O víkendu 19. – 21. října pořádáme setkání absolventů, instruktorů a přátel kurzu v Lanškrouně.
Přijmi naše pozvání a přihlas se co nejdříve na webových stránkách Cordy (www.corda.cz).

