Kazašská 1426/6, 101 00 PRAHA 10 – Vršovice
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR uznaná nestátní nezisková organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase 2017 - 2020

V Praze 10.8.2018
Kamarádky a kamarádi,
podle znění Stanov ČTU a usnesení NR ČTU svolávám 15. Sněm České tábornické unie. Jednání
sněmu začne 15. září 2018 v 10:00 na TZ Lom na Hřebenech u Lipnice nad Sázavou.
V pátek 14. září od 20:00 zasedne Nejvyšší rada ČTU, která zpracuje návrh programu Sněmu z
těchto bodů :
∗ Zprávy náčelníka, ekonomickou a revizní za období od 12. Sněmu 2014.
∗ Programové zásady a prohlášení na období do 16. Sněmu ČTU.
∗ Volby náčelníka, místonáčelníků a revizora ČTU.
∗ Diskuse a další témata, navržená k jednání Sněmu.
∗ Usnesení 15. Sněmu ČTU 2018.
Sněmu se zúčastní delegáti z oblastí, starší 15 let, v počtech dle klíče 1 : 40 (včetně započatých)
z počtu řádných členů ČTU ke dni 31. 12. 2017.
Listiny kandidátů na Sněmem volené funkce budou vyvěšeny. Navrhovat další kandidáty lze do
uzávěrky, kterou stanoví a Sněmu oznámí Volební komise. Prosím všechny kamarádky a kamarády,
aby se ještě před jednáním Sněmu zamysleli ve svých oblastech, klubech a osadách nad náměty,
které by měl projednat Sněm.
Příprava Velkých rad oblastí:
1) Návrhy na jmenování členů pracovních komisí Sněmu – dle zvyku dodá každá oblast minimálně
jednoho člověka do pracovních komisí Sněmu (návrhová, mandátová, volební). Rozdělení do
jednotlivých komisí určí páteční zasedání NR ČTU.
2) Návrhy k projednání Sněmem, návrhy úprav Stanov a teze pro programové prohlášení a usnesení
Sněmu prosím zašlete emailem na ústředí ideálně do 9.9.2018.
3) Nominace kandidátů na volené funkce – každý člen a VR oblasti mají právo navrhnout kandidáta
(nejen ze své oblasti). Podmínkou je souhlas navržené osoby. Návrhy přijímá NR v pátek 14.9., či se
zapisují na vyvěšené návrhové listiny.
4) Počet mandátů - delegátů oblasti naleznete ve Zprávě o počtu mandátů pro jednotlivé oblasti
prezentované na červnovém zasedání NR. Mandáty obdrží zástupci VR oblastí na pátečním
zasedání NR, spolu s prezenčními listinami pro zápis účastníků – delegátů. Převzetí mandátu potvrdí
delegát podpisem v prezenční listině. Vyplněné listiny odevzdají oblasti před
začátkem
Sněmu
mandátové komisi Sněmu a vrátí nepřidělené mandáty.
5) Pokuste se prosím shromáždit údaje o počtu tábornic a táborníků, kteří z vaší oblasti dorazí,aby
bylo možné zajistit dostatek potravy pro tělo i duši pro všechny Sepište do mailu a zašlete na
ústředí do 9.9.2018.
TZ Lom na Hřebenech:
GPS základny je 49.6179625N, 15.3927242E , cestu napoví mapka: https://mapy.cz/s/2XvD2 .
Vlakem jeďte do Světlé nad Sázavou, přímo z nádraží jede autobus na zastávku: Dolní Město, U
Mostu. Odtud do kopce ke kamenickému učilišti směrem do Lipnice nad Sázavou, cesta bude
značena ze všech stran.
Fotky a informace o základně zde: http://www.tabornici.cz/nabizime/ubytovani/ a tady:
https://www.facebook.com/TZLipnice/?ref=bookmarks .
Ubytování:
Spaní je možné v areálu nebo v přilehlém lese pod hvězdami nebo ve vlastním stanu. K dispozici je
20 dvoulůžkových chatiček a ložnice připojené k hlavní budově, které budou přednostně určeny pro
členy NR, která bude jednat v pátek večer. Pro ostatní zájemce o spaní pod střechou jsou bezplatně
rezervovány postele v internátu kamenického učiliště v Lipnici nad Sázavou, pro zamluvení napište
na ustredi@tabornici.cz.

Stravování:
Všichni účastníci Sněmu jsou zváni na jednoduchý teplý oběd ( polévka, guláš s chlebem), vezměte
si s sebou jídelní nádobí. Pro další občerstvení bude k dispozici netradiční stánek s jednoduchými
dobrotami i nápoji za rozumné ceny, nezapomeňte si vzít půllitrový pohárek nebo kalíšek. Pro
vlastní vaření je k dispozici horní ohniště nad lomem. Pitná voda teče v jídelně hlavní budovy i
v umývárně.
Cestovné:
Cestovné se proplácí delegátům 15. Sněmu ČTU na základě faktury adresované ústředí.
Na individuální dopravu autem se vyplácí cestovní náhrada ve výši 1,- Kč/ osoba/km a maximální
částka vyplácená na 1 auto je 4,- Kč. Parkujeme podél příjezdové cesty k areálu ve vyznačených
oblastech.
Jízdné za veřejný dopravní prostředek se vyplácí ve 100% výši.
Sněmování:
Objednali jsme jasno až slunečno, předpokládáme tedy sněmování pod širým nebem. V případě
nepřízně počasí budeme rokovat pod střechou velkoprostorového stanu.
Táborníci na plotě:
Před třemi lety se táborníci pustili do sysifovského úkolu postupné výměny a opravy plotu
ohraničujícího lipnickou základnu. U příležitosti sněmovního setkání bychom rádi nový plot ozdobili
přehlídkou tábornických aktivit – činnosti osad, klubů,velkých rad, pořádání táborů atd.
Máte-li chuť, vytvořte text,plakát,fotku dle libosti a přivezte s sebou. Nabízíme barevné vytištění a
zalaminování těm, kdo stihnou své plakáty velikosti max A4 zaslat na ustredi@tabornici.cz do
9.9.2018
Doprovodný program
Po skončení rokování Sněmu bude čas prozkoumat místní krajinu a její příběhy vytesané do skal
okolních lomů, mapka s nápovědami zájemce navede.
Na odvážné tábornice a táborníky čekají netradiční soutěže a hry.
Až se prodlouží stíny, společně usedneme ke slavnostnímu ohni, nezapomeňte své hudební
nástroje!
Dotazy, doplňující informace, rady a porady
Neváhejte kontaktovat ústředí na ustredi@tabornici.cz nebo 737 442255 (Terka)
Ahoj na Sněmu, těším se na setkání s vámi!
Milan „Náča“ Rychlý
náčelník ČTU

