
ZÁKLADNÍ INFORMACE aneb ZAČNĚTE ZDE ! 
 
Severácký letní tábor 2005: Expedice KORSIKA  
  (zahraniční putovní tábor) 
 
Pořadatel - provozovatel:  Pionýrská supina VLAST, PTO Severka 
  Horácké nám. 12, 621 00 Brno 
 www.severka.cz 
 č.účtu: 1466383001/2400, IČ: 621 56 446 
 
Hlavní vedoucí tábora:  Pavel Buchta, tel. 777 236 214 
Hospodářka, informace:  Hanka Procházková, tel. 602 834 675 
 
Termín tábora: cca 24.6.- 10.7. (pátek večer - neděle ráno) 
 (možná 25.6. - 9.7., bude upřesněno) 
 vč. odjezdu a příjezdu 15-17 kalendář. dnů 
 
Účastníci tábora: maximálně 40 dětí a vedoucích, lépe 38, 
 členové Severky a příp. hosté, mimo Školky 
 
Cena tábora: max. 7000,- Kč (viz další upřesnění níže)  
 
Váš variabilní symbol :    05 02  .  .  
   
Postupné termíny: 7. a 10.2. info a konzultace po schůzkách 
  28.2.  uzávěrka přihlášek a zálohy 2000,- Kč 
 10.5. platba dalších 2000Kč, limit storno poplatků 
 23.5. (?) info schůzka - měsíc do akce, upřesníme 
 20.6. platba posledních 3000Kč, limit storno popl. 
 24.6. frčíme... (přesná doba bude upřesněna) 
 10.7. snad se vrátíme :-) 
   
S sebou: vlastní platný pas !!! (viz info níže) 
  seznam věcí obdržíte v květnu 
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Zvláštní příloha - přihláška k vyplnění 
 

ZPRAVODAJSTVÍ 

Ani letos nejsou návštěvy na táboře povoleny :-) a rovněž platí zákaz mobilních 
telefonů (mimo táborového služebního) - zejména pro možnost ztráty, odcizení, 
poškození vedrem, ale také z psychologických důvodů - a to na obě strany. Jedna 
nešťastně formulovaná SMSka může pořádně rozlítostnit dítě či naopak doma 
vyděsit maminku. Nehledě k tomu, že to bude odtud drahé a nebude kde nabíjet. 
Jak už víte, k táboru patří i odloučení od rodičů a dvoutýdenní soužití s celou 
táborovou rodinou. 

Ale abyste se o nás nebáli - zvlášť když letos nebude možné nám posílat dopisy 
a pohled od nás přijde kdo ví kdy, bude ve zvýšené míře kladen důraz na naše 
SMSkové hromadné zpravodajství. Naši informatici už na tom pracují a vše se 
dozvíte na informační schůzce a v dalších informacích. Z toho důvodu prosíme 
o aktualizaci mobilního a e-mailového spojení na vás v přihlášce.  

DALŠÍ POSTUP A INFORMACE 

Přihlášku spolu se zálohou 2000Kč odevzdejte co nejdříve, nejpozději však 
do konce února. Začátkem března oslovíme zájemce o volná místa.  

V případě, že vznikne „přetlak“ - bude více zájemců než 40ks už v únoru, potom 
platí „kdo se dřív přihlásil, ten jede“ !!! Zájemce nad 40 ks bereme do evidence 
náhradníků. Je žádoucí, aby nás jelo PŘESNĚ 38-40. 

Potřebujete-li ke svému rozhodnutí ještě nějaké informace či konzultace, 
budeme vám k dispozici v pondělí 7.2. od 19.30 a ve čtvrtek 10.2. od 18.30. 
Ostatní dotazy prosím klidně směřujte na adresu hanca@severka.cz či na telefon 
602 834 675. Budeme se snažit odpovědět všem - ale prosíme o trpělivost, mnohé 
detaily teprve zjišťujeme a vše vám napíšeme v dalších doplňujících 
propozicích před hlavní informační schůzkou, která bude zřejmě v pondělí 
23.5. od 19.30. 

JAK MŮŽETE POMOCI 

Jako tradičně nabízíme možnosti, jak pomoci a třeba tak i snížit výdaje tábora: 

- půjčení stanů - pro 3-6 osob, není nutná skvělá kvalita 
- potraviny - prosíme konzultovat předem, mnohé věci letos nebudeme brát, 

třeba kompoty ne. Ale kdyby měl někdo nějaký levný zdroj na cokoli trvanlivého, 
dejte vědět, probereme to. 

- pomoc při SMS zpravodajství - hledáme lidi s levným tarifem na SMS 
- pomoc při proplácení „čehokoli odjinud“. Mapy a průvodce, plynovou bombu, 

různý drobný materiál, trička, jar, toaletní papír, CD na potáborové fotky a video, 
filmy, videokazety, zhotovení fotek po táboře, … 

Doufáme, že vás letošní tábor nadchne stejně jako nás ! Díky za pozornost ! 
vedení tábora 
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CENA, PLATEBNÍ KALENDÁŘ 

Snažili jsme se cenu srazit jak nejníže to šlo. Ale v současné době, kdy zatím 
nejsou zcela vyjasněny všechny možné příjmy a výdaje, si netroufáme slíbit nic 
jiného, než že cena nepřekročí 7000 Kč. 

Nicméně vše se ještě může zlepšit :-) Stále se zabýváme možným snížením 
výdajů (nákupy levného jídla, možné slevy trajektu, levnější kempy…) a také je ve 
hře několik možností jak si finančně přilepšit (možná dotace Brna, sponzoři a další 
tipy). Takže může být, že budeme něco vracet. NESLIBUJEME !!! 

A za to mám pro vás milí rodičové dobrou zprávu - letos žádné kostýmy :-) 

Jaký bude tedy platební kalendář : 
do 28.února  - uzávěrka přihlášek a zaplacení zálohy 2000,- Kč 
do 10.května  - další splátka 2000,- Kč 
do 20.června - poslední splátka 3000,- Kč 
Samozřejmě můžete zaplatit i najednou a nebo si za námi přijít dojednat 

individuální platební podmínky. Pokud bude za vás platit zaměstnavatel celou 
částku a vy mu pak uhradíte doplatek, připadá v úvahu buď vratná záloha 2000 (až 
zaplatí, zálohu vrátíme) a nebo splatnost celé částky zaměstnav. do 10.5.2005.  

Cena zahrnuje: dopravu, trajekt včetně všech přístavních a dalších poplatků, 
ubytování v kempech, stravování, svačiny a dobroty, pojištění léčebných výloh, 
vstupné do některých objektů, materiálně technické zabezpečení, zkrátka vše co 
bude třeba. Za kapesné si děti mohou kupovat pohledy a dobroty a suvenýry. 

Zaplatit můžete buď hotově proti potvrzení - nejlépe na info schůzce (ušetříte 
poštovné sobě i nám), můžete peníze vložit na náš účet v pobočce eBanky (Jánská 
1, Palackého 76 nebo v Olympii), či zaslat převodním příkazem nebo složenkou 
(složenku prosíme jako poslední možnost). Zda je platba na účtu, si můžete ověřit 
sami na adrese http://www.ebanka.cz/tran_uct/1466383001.html. Na přihlášce 
prosíme označte, zda chcete poslat složenku, žádost o příspěvek nebo fakturu 
(připojte údaje o firmě a na jakou částku - celá suma nebo část…).  

STORNO POPLATKY 

Důležitou informací pro vás jsou STORNO POPLATKY - kolik platíte, když dítě 
nepojede. Musíme zaplatit trajekt a zálohy na autobus, takže musíme mít jisté 
záruky. 

- odhlášení do 10.5.2005 - storno poplatek 500,- Kč 
- odhlášení od 10.5.2005 do 20.6.2005 - storno poplatek 2000,- Kč 
- odhlášení až 20.6.2005 a později - storno poplatek ½ ceny, tedy 3500,- Kč 

V případě, že odhlášený za sebe sežene odpovídajícího náhradníka (schválí 
vedoucí), neplatí se storno poplatek žádný. Náhradníka můžou sehnat i vedoucí.  

Pokud by se však jednalo o náhradníka staršího 12 let za dítě mladší 12 let, 
činí storno poplatek 600 Kč na úhradu rozdílu v některých cenách. 

PROGRAM TÁBORA, TRASA 

O co tedy půjde ? Naložíme do autobusu sebe, bagáž, stany, věci na vaření, 
zásoby jídla a vyrazíme směr Itálie. Někde cestou bude „mezipřistání“, 8 hodinová 
pauza (pro autobus povinná). Z Livorna se přeplavíme trajektem na ostrov 
Korsika, do Bastie. Kdo to neví, tak Korsika patří k Francii a v průvodci se o ní 
praví, že : 

„Již staří Řekové pojmenovali Korsiku jako Kalliste (nádherná, nejkrásnější) a 
odtud pramení jeden z názvů ostrova Île de Beauté - Ostrov krásy. Ostrov je znám 
také jako Ostrov vůní, Ostrov kontrastů nebo jako Pohoří v moři či Hora v moři. 
Velmi těžko najdete v Evropě tak rozmanitou krajinu jako právě na Korsice. 
Nádherné hory, zajímavé horolezecké terény, horská jezera a řeky s průzračně 
čistou vodou a samozřejmě překrásné pláže. Nikde ve Středomoří neuvidíte 
kouzelnější zátoky ani podobně dramatické žulové útesy, můžete si prohlédnout 
skvostné románské kostely či pozoruhodné prehistorické sochy a stavby. 

Ostrov Korsika je čtvrtým největším ostrovem Středomoří po Sicílii, Sardinii a 
Kypru. Svým tvarem připomíná zaťatou pěst se vztyčeným palcem. Je dlouhý 183 
km a široký 83 km, od Francie je vzdálen 180km, od Itálie 80 a Sardinie 12km.“  

Korsiku projedeme téměř celou - určitě se dostaneme až na jih do města 
Bonifacio, odtud dál do rodiště Napoleona - Ajaccio, prohlédneme si nejkrásnější 
západní pobřeží, zavítáme i do vnitrozemí a pak zpět na sever. Rádi bychom viděli 
a poznali pestrou škálu toho, co jen je na Korsice možné poznat - moře, koupání a 
pláže, krásné zátoky a skály, starobylá města a památky, křivolaké uličky, ale i 
výlet do hor a koupání v horském jezírku či u vodopádu. Nebudeme hltat 
kilometry, ale únavné to jistě bude (ví každý, kdo kdy chodil po městě či 
památkách). Na zpáteční cestě nás čeká opět trajekt z Bastie do Livorna (tentokrát 
noční cesta), delší přestávka a domů bychom měli dorazit v neděli ráno. 

Přesná (tedy plánovaná) trasa bude k dispozici na informační schůzce 
v květnu, včetně mapky. Další motivovaný program buďto nebude vůbec, nebo 
bude jen nějaké lehká hra na zpestření. Ale nebude na to moc času, takže 
minimálně. 

Současně bychom se rádi o Korsice něco dozvěděli - takže vám budeme 
postupně předkládat informace o ostrově, o jeho historii, tradicích či mýtech. O 
tom, co znamená hlava Maura s páskou na hlavě a jak je to s vendetou - krevní 
mstou :-) 

Na Korsice se lze domluvit anglicky nebo 
francouzsky, takže trénujte. My v tomto ohledu 
spoléháme na Ďoubalíka. Úředním jazykem na Korsice 
je francouzština, ovšem mnozí obyvatelé ve vnitrozemí 
mluví jenom korsičtinou.  

A na závěr - průměrná teplota na Korsice 
v červnu/červenci je 25-27°C, dešťové srážky jsou 
nejmenší z celého roku, 10-20mm (u nás 60-70). 
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DOPRAVA 

Cestovat budeme autobusem - jak po cestě tam a zpět, tak na ostrově 
samotném. Autobus je už zamluven a v brzké době se pojedeme za dopravcem 
podívat přímo na konkrétní vozidla, která připadají v úvahu. Hlavní řidič je zkušený 
a už má za sebou zájezdy na Korsiku, takže zná místní podmínky a ví, co si může 
s námi a autobusem dovolit. Dopravce dále garantuje, že v případě větší závady 
autobusu přijede z ČR autobus náhradní. Jako druhý záložní řidič bude možná 
angažován náš vedoucí Saďour, který má praxi jako řidič autobusu. 

 Autobus má kapacitu 45 míst, ale protože povezeme velkou spoustu věcí, je 
jeho kapacita snížena na max. 40, ještě lépe 38 účastníků. Co se týče vybavení 
autobusu a dalších detailů, vše se opět dozvíte na info schůzce. 

UBYTOVÁNÍ, HYGIENA 

Budeme spát ve stanech a pod širákem (pod plachtou, maskovací sítí…), podle 
aktuální situace. Kempy jsou na Korsice na dobré úrovni, sociální zařízení je 
slušné, jsou zde vesměs sprchy… Pokud jde o hygienu, mělo by to tedy být 
v pohodě, rozhodně lepší než na běžném táboře :-)  

Kempy jsou ale poměrně drahé, takže se budeme snažit ušetřit, kde se dá 
(např. za počet stanů). Samozřejmě 1-2 noci cestou tam a zpět strávíme 
v autobusu, což se snad dá přežít. Na trajektu se při noční jízdě dá v pohodě spát 
na kobercích v jídelně a podobně. Uvítáme vaše nabídky na zapůjčení stanů - spíš 
pro 3-6 osob.  

STRAVOVÁNÍ, PITNÝ REŽIM 

Jídlo je jedna z položek, na které se dá docela ušetřit, pokud se na to 
připravíme. Tedy ne že bychom nejedli, ale budeme mít skromnější jídelníček proti 
běžnému táboru a velké zásoby povezeme s sebou z Brna - nákupy na Korsice jsou 
dosti drahé. Takže: zapomeňte na řízky či uzené maso, koblihy a jogurty, kakao 
nebo snad ovocné knedlíky :-) V miskách se vám objeví těstoviny (nudle na 
sladko, kolínka s omáčkou, špagety), rýže s omáčkou, rizoto, fazole a čočka, 
bramborová kaše + lunchmeat. Ale nebojte se - když se podíváme na náš 
táborový jídelníček, stále se najde dost jídel, která se zde dají v pohodě uvařit a 
přitom vzít většinu surovin s sebou do bedny. Kupovat budeme hlavně pečivo, 
ovoce a zeleninu, sýry. Dál se uvidí :-) Ďoubalík už vede e-mailovou konverzaci 
s Korsičany o cenách... 

Nemusíte se tedy bát, že by byl hlad. Samozřejmě se budeme muset dosyta 
najíst, už proto, že budeme denně podávat turistické výkony. Ráno bude vydatná 
snídaně, potom svačiny a lehký studený oběd (stejně bude vedro…) a večer 
polévka a teplé jídlo. A zásoby tatranek a čokolády, energie sbalená na cesty :-) 

Velký důraz bude letos kladen na pitný režim - vzhledem k vedru a cestování 
busem. Ale dobrá zpráva - s pitnou vodou není na Korsice problém, najde se 
všude včetně hor, takže pravidelné osvěžování bude zajištěno ! 

CO S SEBOU 

Doporučený seznam potřeb dostanete na Info schůzce v květnu (se 
zapracováním zkušeností mnoha našich přátel a příbuzných, kteří už na Korsice 
byli). Už dnes můžete počítat s tím, že: 

- základní výbava je spacák, karimatka, batohy a tašky na věci (upřesníme) 
- nezapomenout na našich 5P: plavky, pokrývka hlavy, pití, peníze, pláštěnku  
- k tomu nám přibude další P - pas. Podle našich informací stačí do Rakouska, 

Itálie a Francie (i na Korsiku) občanský průkaz vydaný po roce 1993 - týká se 
starších 15 let. Doklady (pasy i zdravotní dokumentaci) budou mít u sebe vedoucí. 

- z oblečení letos zejména letní výbavu - trička, tílka, kraťasy, ale i něco na 
chladnější večery nebo do hor. To vše upřesníme. Důraz klademe na dobré boty - 
jednak sandály, ale i dobré rozšlápnuté boty do měst a na túru. Gumáky letos 
neberem, ani bytelné pohorky - žádné vyloženě horské túry podnikat nebudeme.  

- nezapomenout výbavu na slunce - krémy, krémy, krémy ! A brýle a čepice ! 
- peníze - na Korsice se platí eurem, tak střádejte na kapesné. Jeho 

doporučenou výši vám také upřesníme - jako kolik stojí pohled či zmrzlina :-) 
- jestli budou letos expediční trička, to se uvidí. Kdyby je někdo mohl nějak 

vtipně zasponzorovat přes firmu, tak budou určitě ! 

 

ZDRAVOTNÍK, POJIŠTĚNÍ, BEZPEČNOST 

Zdravotníkem tábora bude Ďoubalík, dále je v jednání účast dalších zdravotníků. 
Tábor bude jako tradičně vybaven kompletní lékárničkou (prosíme o pomoc při 
jejím doplnění !), kterou se budeme snažit posílit o dostatečné množství 
nejpoužívanějšího vybavení - paralen na bolení hlavy a náplast na puchýře :-) Ne, 
bez legrace, letos se na to zaměříme víc, než když máme Lékárnu v Bystřici 7 km 
od tábora. 

Z hlediska bezpečnosti se sice o Korsice povídají hrozné zkazky, ale můžeme vás 
uklidnit: pokud se nebudeme sami chovat nebezpečně (což nebudeme), jako že 
bychom spali na divoko v lesích, či se v noci toulali po Sartene a hulákali, zkrátka 
když se budeme chovat slušně a ohleduplně, zejména k místním obyvatelům, bude 
vše v pořádku. Korsičané mají rádi turisty (vždyť je to živí) - zvláště když 
pochválíme jejich krásnou zem a když se třeba budeme snažit o nějaké to slovíčko 
v korsičtině.  

Budeme také dávat pozor na věci, takže nebudeme nikdy nechávat stany 
opuštěné a podobně. Od známých nemáme zprávy o tom, že by se na Korsice cítili 
nějak ohroženi či nevítaní hosté - snad jen s výjimkou toho, že v kempu nešílí 
radostí, když tam přijede autobus dětí, což je ale stejné u nás :-) 

Pokud jde o pojištění: součástí ceny zájezdu bude každopádně základní 
pojištění léčebných výloh, tedy ošetření na místě, ať už úrazy či nemoci. My 
zaplatíme, doma nám to pojišťovna proplatí. Další detaily ohledně pojištění 
úrazového či jiného ještě zjišťujeme a buď bude v ceně, nebo (to spíš) bude 
k dispozici jako nadstandard podle vašeho výběru za příplatek. Upřesníme. 
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Závazná přihláška 
na  

Expedici KORSIKA 
 

zahraniční putovní tábor ve dnech 24.6. - 10.7. 2005 
PS Vlast, 10.PTO Severka, Horácké n.12, 621 00 Brno 

 
 

Jméno a příjmení : ................................................................... 

Datum narození : ...................................................................... 

(Další údaje viz registrační list PS Vlast. Uvedené údaje jsou úplné a 
pravdivé a podléhají ochraně v souladu se Zákonem na ochranu 
osobních údajů č.101/2000 Sb.) 
 
Přihlašuji závazně své dítě na tábor, souhlasím s výší 
poplatku, platebními podmínkami a storno poplatky. Dle 
zdravotních záznamů je dítě schopno zúčastnit se tábora.   
 

V době tábora budeme mít zájem o hromadné zpravodajství  

na mobilní telefon : ................................................. (změny ohlásíme) 

na e-mail: ................................................................ (změny ohlásíme) 

Žádost o příspěvek podáme u : ........................................................  

 
Žádáme o  vystavení faktury (přikládáme údaje o firmě)  ANO - NE 
 zaslání žádosti o příspěvek  ANO - NE  
 zaslání složenky  ANO - NE 
 

 

 

V .................. dne .......…..........     .......................................................... 
                        podpis rodičů 

 
 

Závazná přihláška 
na  

Expedici KORSIKA 
 

zahraniční putovní tábor ve dnech 24.6. - 10.7. 2005 
PS Vlast, 10.PTO Severka, Horácké n.12, 621 00 Brno 

 
 

Jméno a příjmení : ................................................................... 

Datum narození : ...................................................................... 

(Další údaje viz registrační list PS Vlast. Uvedené údaje jsou úplné a 
pravdivé a podléhají ochraně v souladu se Zákonem na ochranu 
osobních údajů č.101/2000 Sb.) 
 
Přihlašuji závazně své dítě na tábor, souhlasím s výší 
poplatku, platebními podmínkami a storno poplatky. Dle 
zdravotních záznamů je dítě schopno zúčastnit se tábora.   
 

V době tábora budeme mít zájem o hromadné zpravodajství  

na mobilní telefon : .................................................  (změny ohlásíme) 

na e-mail: ............................................................... (změny ohlásíme) 

Žádost o příspěvek podáme u : ........................................................  

 
Žádáme o  vystavení faktury (přikládáme údaje o firmě)  ANO - NE 
 zaslání žádosti o příspěvek  ANO - NE  
 zaslání složenky  ANO - NE 
 

 

 

V .................. dne .......…..........     .......................................................... 
                        podpis rodičů 

 
 



 
 


