ZLÍNSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
HVĚZDÁRNA ZLÍN, LESNÍ ČTVRŤ III / 5443, 760 01 ZLÍN, IČ 46276475

Letní astronomický tábor Vlčková 2022
----informační leták----

Termín a místo konání: od neděle 24. července do soboty 6. srpna 2022, stanová základna Vlčková - Kameňák
Cena: 4 800 Kč na osobu; při splnění podmínky dotace pouze 4 100 Kč (viz níže)
Ubytování: Stany s dřevěnou podsadou, dvěma lůžky a podlážkou
Pořádající organizace: Zlínská astronomická společnost, z. s., Hvězdárna Zlín, Lesní čtvrť III/5443, 760 01 Zlín
Hlavní vedoucí tábora: Ing. Jan Falta, e-mail: honzafalta@gmail.com, telefon: +420 731 037 232
Zástupce hlavního vedoucího: Ing. Jakub Juráň, e-mail: juranjuran054@gmail.com, telefon: +420 723 808 827
Zdravotník: MUDr. Zdeněk Coufal, e-mail: dr.zdenek.coufal@gmail.com , telefon: +420 607 990 697
Sraz: v neděli 24. července 2022 v době 9:30 – 10 hodin ve Zlíně před Gymnáziem na Lesní čtvrti III
Odvoz zavazadel: cca v 10 hodin z místa srazu
Přesun na tábor bude společně pěšky (cca 15 km, lehký terén), ev. kombinovaně s MHD.
Individuální doprava dětí na tábor není žádoucí.
Návrat z tábora: v sobotu 6. srpna 2022 okolo 13:00 hod. na parkoviště před Gymnáziem na ul. Lesní
čtvrť III, autobusem (předpokládaný odjezd z Vlčkové v 12:30).
Jakákoli Vaše specifická přání ohledně příjezdu a odjezdu konzultujte prosím s hlavním vedoucím tábora,
či jeho zástupci.
Zdravotní informace: Pro povolení účasti Vašeho dítěte potřebujeme ze zákona několik vyplněných
formulářů, bez kterých není účast na táboře možná. Zaprvé jím je zdravotní způsobilost, která je přílohou
přihlášky a která nás mimo jiné informuje o tom, kdo je jeho praktický lékař a zda-li účastník splňuje
některá zákonná minima zdravotní péče (některá očkování a podobné). Toto potvrzení vyplní a potvrdí
jeho ošetřující praktický lékař. Zadruhé pak potřebujeme čestné prohlášení o bezinfekčnosti účastníka
v okamžiku nástupu na tábor. I tento formulář naleznete jako přílohu přihlášky, avšak tento musí být
podepsán zákonným zástupcem nejpozději dva dny před nástupem na akci. Proto jej vybíráme až na srazu
před odjezdem. Oba formuláře je nutné dodat i v případě, že účastník už dosáhl 18. roku života,
v takovém případě ale prohlášení o bezinfekčnosti vyplňuje sám (formulář zdravotní způsobilosti opět
musí být od ošetřujícího lékaře). Také je nutné, aby každý měl s sebou svůj průkaz zdravotní pojišťovny!
(eventuálně jeho kopii). Průkaz je možno uschovat u vedoucího tábora na začátku tábora – prevence
ztráty. Osobní léky je nutné mít s sebou. Ve vlastním zájmu nás prosím včas (ještě před táborem, viz
patřičná kolonka v přihlášce) seznamte se všemi potenciálními zdravotními problémy a dietními
omezeními Vašeho dítěte. Poplatek za případnou návštěvu lékaře nebo pohotovosti platí účastník. První
pomoc a běžná lékařská péče bude po celou dobu tábora zajištěna trvalou přítomností lékaře MUDr.
Zdeňka Coufala.
Předpokládané minimální epidemické předpoklady pro účast: platné očkování nebo prodělané
onemocnění v posledních 180 dnech nebo negativní PCR test nejdéle 72 před začátkem tábora.
Podmínky se mohou měnit.
Pojištění: Pro všechny účastníky bude na základě včas odevzdané řádně vyplněné přihlášky sjednáno
základní úrazové pojištění na celou dobu konání tábora. Pojištění je zahrnuto v ceně tábora.
Program: Tábor je primárně zaměřen na procvičení praktické astronomie, tomu je podřízen i denní
režim (budíček v 9:00, večerka ve 24:00). V průběhu dne budou teoretické přednášky z jednotlivých
kapitol astronomie, pozorování Slunce, meteorologie, fyzikální pokusy. V noci je pak věnována
pozornost přehlídce oblohy, vyhledávání deep-sky objektů, pozorování meteorů, planet. Zkušenější
pozorovatelé se mohou věnovat pozorování proměnných hvězd, CCD astronomii či dalšími
specializovanými odvětvími astronomie. Pro zpestření dne jsou do programu zařazeny také nejrůznější
hry a soutěže. Během tábora také podnikneme 1-2 celodenní výlety.
Stravování: Společné 5x denně, z toho 2x denně teplé jídlo. Prvním teplým jídlem v průběhu tábora je
večeře v neděli po příjezdu. Přiměřenou svačinu na přesun do tábora s sebou.
pokračování na další straně

Nutné vybavení (povinné): spací pytel, tepláky na spaní, prostěradlo nebo deka na přehození
matrace ve stanu, karimatka (nebo nafukovací lehátko či jiná termoizolační podložka), teplé
oblečení na noční pozorování (zimní bunda či teplý svetr, silné tepláky, čepice, rukavice),
turistická obuv (např. pohorky), sportovní obuv, sandály či jiná lehká obuv, pláštěnka, turistické
oblečení (kalhoty, košile atd.), šátek na krk (ale i na oči – na hry), sportovní oblečení, pokrývku
hlavy (proti slunci), plavky, ešus, plechový (plastový) hrnek, láhev na vodu (PET), kompletní příbor,
utěrka, hygienické potřeby (mýdlo, ručník, kartáček na zuby, zubní pasta, opalovací krém...),
tenké i teplé ponožky, kapesníky, spodní prádlo, malý batoh, funkční baterka s dostatečnou
svítivostí, popř. i náhradní baterie. Nepodceňujte prosím teplé oblečení, v noci při pozorování na
louce bývá i v létě zima. Doporučujeme i vlastní škrabku na brambory.
JEL JSI V MINULÝCH LETECH? : Nezapomeň si vzít Průvodce galaxií, kterého jsi dostal ať můžeš
pokračovat v plnění dalších zajímavých úkolů.
Astronomické vybavení (doporučené, dle osobních možností): pozorovací deník (nelinkovaný
sešit v pevných deskách), pozorovací svítilna s tlumeným červeným světlem (například klíčenka s
červenou LED), tužky, guma, propisky, pastelky nebo fixy, kružítko, pravítko, průsvitná složka na
mapky, vlastní astronomický dalekohled, otočná mapa hvězdné oblohy, atlas hvězdné oblohy a
další.
Další možné vybavení (dle osobních možností): gumáky, šitíčko, turistická mapa Hostýnských vrchů 1÷50 000,
buzola, triedr, repelentní přípravek, sluneční brýle, dopisní papír, obálky, známky, společenské hry, velmi vhodné
a vítané jsou jakékoliv hudební nástroje (kytary, flétny, harmoniky, jakékoliv další), zpěvníky a noty, …
Nevhodné vybavení: Drahá elektronika, zbytečné cennosti, velká peněžní hotovost.
Zakázané předměty: Veškeré jídlo a pití kromě svačiny na cestu (zejména to platí pro sladké i slané
pamlsky či nápoje) a to z důvodu nemožnosti zajistit uskladnění osobních potravin mimo stany, ve
kterých hrozí prokousání obalů od myší včetně zavazadla, které stojí v cestě.
Velmi přísný zákaz platí pro jakékoliv omamné či návykové látky podávané jakoukoliv formou.
Neuposlechnutí tohoto zákazu může být důvodem k okamžitému ukončení pobytu na táboře pro
daného účastníka.
Věci doporučujeme sepsat a seznam přibalit, aby se tak předešlo zbytečným nesrovnalostem na konci tábora.
Oblečení doporučujeme označit jmenovkou. Věci je možno zabalit jak do kufru, tak i do batohu.
Adresa pro korespondenci:
(používejte jen v době konání tábora)

ASTROTÁBOR
Vlčková – Kameňák
763 19, Kašava

Případné další informace: Hlavní vedoucí: Ing. Jan Falta, tel.: +420 731 037 232, honzafalta@gmail.com
Zástupce: Ing. Jakub Juráň, tel: +420 723 808 827, juranjuran054@gmail.com

Táborový poplatek uhraďte prosím nejpozději do 15. června 2022. Platba je možná složením hotovosti nebo
převodem na účet Zlínské astronomické společnosti, z. s. – 255261990/0300 jako variabilní symbol uveďte
prvních šest číslic rodného čísla účastníka. Plaťte přímo základní cenu (4800 Kč) nebo dotovanou cenu (4100 Kč)
při splnění stanovených podmínek). Dotaci poskytuje statutární město Zlín z Fondu mládeže a tělovýchovy
účastníkům do 18. let, tedy narozeným v roce 2004 po 6. srpnu nebo mladším s trvalým bydlištěm ve Zlíně nebo
jeho místních částech.
Akci podpořilo statutární město
Na požádání vystavíme fakturu pro možnost uplatnění příspěvku od zaměstnavatele apod.
Nabízíme možnost prohlídky táborové základny pro rodiče
Táborovou základnu vám rádi ukážeme v neděli 24. července 2022 po odchodu dětí z místa srazu. Základna bude
přístupná pro zájemce v době od 11 do 13 hodin, přesun výhradně vlastní dopravou. Základna se nachází za
obcí Vlčková cca 15 km severně od Zlína, odbočka do obce Vlčková je mezi obcemi Lukovem a Kašavou (GPS:
49.3150644N, 17.7479522E). Současně si dovolujeme požádat o omezení návštěv v době konání tábora,
případně veškeré návštěvy předem konzultovat s vedoucími tábora.

