
Indian Corral Westerners International z. s.

táboRiStE u RychtáRova



Tak jako každý rok, i letos pořádáme společné letní setkání euroindiánských tlup, skupinek i jednotlivců. Tentokrát na 
našem moravském tábořišti pod obcí Rychtářov na Vyškovsku. Táboření je dobově zasazené, proto od účastníků 
vyžadujeme odpovídající „stylové“ vybavení (Severní Amerika do roku 1890).

Zahájení tábora proběhne v neděli 5. 8. 2018 po poledni, ukončení tábora v neděli 12. 8. 2018 v 8 hodin ráno.

Na tábořiště je možnost po domluvě přijet již o týden dříve (od 28. 7. 2018), kdy však nebude organizován žádný 
společný program. 

Můžete očekávat:
 - Výuka výroby pemikanu.
  Pokud se nechcete podílet pouze na výrobě společného pokrmu, ale chcete si vyrobit i svůj vlastní, přivezte si  
   sušené maso a sušené ovoce (případně další suroviny, kterými byste jej chtěli ozvláštnit – např. javorový   
  sirup). Vy, kteří jste se účastnili workshopu na výrobu mísy a palice, přivezte si své výrobky s sebou – budou  
  se Vám hodit! 
 - Workshop na zpracování a výrobu předmětů z močových měchýřů (vaky na vodu, ostny, tabák atd.).
 - Workshop na zpracování kopřiv pro výrobu vláken a provazů.
 - Společenský večer s „hrou ruky“.
 - Povídání a praktická výuka: zpěv a hra na velký buben, severoamerické indiánské tance a taneční kroky.
 - V pátek odpoledne společné wačhipi – taneční slavnost.
 - Každý večer vyprávění příběhů a mýtů pro malé i velké.
 - Lukostřelecká „lovecká“ stezka, ale i střelba na terč.
 - Různé další hry (lakros, pacinky, hohcem) pro všechny věkové kategorie.
 - Bude-li zájem a čas mohou probíhat i další aktivity, stejně jako v minulých letech
    (potní chýše, běžecké závody apod.).

Tábořiště se nachází na hranici vojenského újezdu, čímž je poněkud ztížený příjezd vozidlem!

Vjezd aut bude volně umožněn pouze na vyložení a naložení věcí v sobotu 4. 8. a v neděli 12. 8. 2018. 

Příjezdová cesta k tábořišti je opatřena závorou, jejíž otevření je třeba předem domluvit s náčelníkem tábora, pokud 
přijedete v jiné než uvedené dny! Případně počítejte s cca dvoukilometrovou procházkou k tábořišti!

Pitná voda se bude dovážet. Pokud máte vlastní barel (uzavíratelný, vozí se v autě!), vezměte si ho, prosím.

Dřeva, tyčí i užitkové vody je na místě dostatek.

Poplatek za táboření: člen IC 100 Kč, nečlen IC 300 Kč, děti do 15 let zdarma.
Účastníky žádáme, aby se předem nahlásili na níže uvedeném kontaktu. 

Před příjezdem si, prosím, pozorně přečtěte táborový řád na www.indiancorral.cz!
Pro případné další informace kontaktujte náčelníka tábora nebo Radu IC na e-mailu: nacelnik.ic@gmail.com.

Náčelník tábora – Mára Střílí stromy.


