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V případě jakýchkoliv problémů, náhlých událostí 
nebo dotazů volejte na styčný telefon:

(telefon bude fungovat od středy 3.6. do neděle 7.6.)
606 070 140



Úvodní slovo

Ahóóóój plavčíci, vodní krysy a námořníci!
Doufám, že jste celé tři roky sbírali síly, abyste se 
mohli utkat ve slavných velkých bitvách Nelsonových 
tentokráte tady na moři sečském.
Proplul jsem řadou přístavů, úžin i mořských bouří, 
ale místní vody jsou ty nezáludnější a nejdivočejší, 
jaké jsem kdy viděl. Abyste vždy nabrali správný 
směr, posílám vám tuto lodní knížku, která vás bude 
provázet všemi bitvami na vodě i na souši.
A nezapomeňte, i když jsem přišel o ruku, oko a 
nakonec i život, dopadl jsem dobře - naložen v mé 
oblíbené brandy a poslán domů. Takže myslete na 
to, že "vždycky může být hůř", 
nikdy se nevzdávejte a hurá 
do bitev!
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Horatio Nelson
Váš admirál



Pravidla chování na tábořišti

1. Na tábořišti i v jeho okolí udržuj čistotu a pořádek.
2. Pij pouze vodu z označených zdrojů pitné vody.
3. Koupej se pouze ve vymezeném prostoru a čase, vždy pod 
dozorem vůdce tvé výpravy.
4. Pokud chceš jít na vodu, domluv se s vůdcem tvé výpravy.
5. V době od 22:00 do 6:00 hodin dodržuj noční klid.
6. Své osobní věci nenechávej bez dozoru.
7. Během akce nesmíš požívat alkoholu a drog, v areálu nesmíš 
kouřit.
8. V prostoru tábořiště nerozdělávej oheň.
9. Zdravotní problémy a úrazy ohlas vůdci nebo Skautskému 
záchrannému týmu (SZT) u věže.
10. Strip (pásek na ruce) musíš mít stále na ruce, prokazuj se jím 
při vstupu na tábořiště.
11. Prostor konání akce můžeš opustit pouze určenými vstupy a 
v doprovodu dospělé osoby.
12. Nemanipuluj s elektrickými rozvody a zařízeními. Není možné 
využít připojení do elektrické či WiFi sítě pro osobní účely.
13. Řiď se pokyny vedení akce, Skautského záchranného týmu 
(SZT) a Skautské ochranné služby (SOS).
14. Nezapomeň na skautské principy - slib, zákon a heslo.

V případě závažného porušení pravidel může dojít i k vyloučení 
účastníka nebo celé výpravy z akce.

Následujícími pravidly je třeba se řídit po celou dobu akce:
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Stravování

Snídaně a obědy

Večeře

Pro jednotlivé výpravy budou ráno v bedýnkách porce šťávy, které 
si bude naředěním každá výprava připravovat do vlastních nádob 
a u označených zdrojů pitné vody.
V době snídaní bude k dispozici teplý čaj, který je pouze na 
snídani a bude vydáván zároveň s bedýnkami do várnic 
jednotlivých výprav.
V případě nepříznivého počasí bude snaha připravit čaj i během 
dne.

Pití

Na celém tábořišti se třídí odpad.
Odpad

Teplá večeře bude všem rekrutům vydávána od 18:00 do 19:15.
Jídlo si vyzvedávejte u výdejních stanů       .
K dispozici bude připraveno jednorázové nádobí.
Budete potřebovat pouze vlastní příbor a hrneček na pití.
Na večeři si pochutnejte v prostoru k tomu určeném.
Zbytky jídel a jednorázové nádobí každý vyhazuje na místě k 
tomu určeném.  

Jídelní bedýnky budou připraveny
vždy na jeden den pro celou tvou výpravu.
Bedýnky se snídaní i obědem budou k vyzvednutí
ráno od 6:30 do 7:30 u centrálního stanu       .
Bedýnky bude potřeba vrátit vždy ve stejný den odpoledne 
nejpozději do 18:00 k centrálnímu stanu. 



vlastní příbor
Večeře18:00 - 19:15

Program

čtvrtek

Snídaně

pátek

6:30 - 7:30

Co se bude dít ? Kde ?
Co s sebou ?

V kolik ?

skautský kroj
Slavnostní zahajovací nástup19:45 - 20:15 N

Příjezd a registrace účastníků;
doprovodný program
tužka, papír

13:00 - 19:00 N

Ranní nástup
modrobílé pruhované tričko a buff

7:45 - 8:15 N
hrneček na pití

NNámořnický filmový klub20:30 - 21:45
propiska, brýle na dálku, potřebuješ-li

NDůstojnický filmový klub22:00 - 23:45
brýle na dálku, potřebuješ-li

Noční klid22:00 - 6:00 x x
spacák, karimatka, baterka
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13:00 - 14:00 Oběd

N19:45 - 20:15 Večerní nástup
skautský kroj

2 311:00 - 12:45 Bitva u mysu Svatého Vincenta
modrobílé pruhované tričko a buff,
pádlo, vesta

9:00 - 10:45 Ten dělá to a ten zas tohle
kartička aktivit

316:30 - 17:45 Bitva u Abukíru
modrobílé pruhované tričko a buff, 
pádlo, vesta 

N14:15 - 16:30 Bitva u Abukíru - dary pro egyptského
vládce
dary pro egyptského vládce

N20:45 - 22:00 Námořnická zábava

22:00 - 6:00 Noční klid x x
spacák, karimatka, baterka
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18:00 - 19:15 Večeře
vlastní příbor



sobota

Oběd13:00 - 14:00

Ranní nástup
modrobílé pruhované tričko a buff

7:45 - 8:15 N

vlastní příbor
Večeře18:00 - 19:15

modrobílé pruhované tričko a buff, 
dva tenisáky, vesta

Bitva u Trafalgaru14:15 - 17:45 3
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Snídaně6:30 - 7:30
hrneček na pití

výlety

Ten dělá to a ten zas tohle11:00 - 12:45
kartička aktivit

kroj či tričko NAVIGAMUS
7

modrobílé pruhované tričko a buff
Bitva u Kodaně9:00 - 10:45

výlety

21 3

kroj či tričko NAVIGAMUS
7

N19:45 - 20:15 Večerní nástup
skautský kroj
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neděle

Odjezd13:00 - 14:00

Ranní nástup
modrobílé pruhované tričko a buff

7:45 - 8:15 N

skautský kroj
Závěrečný nástup12:00 - 12:45 N

modrobílé pruhované tričko a buff, 
pádlo, vesta, hrníček, čaj

Závěrečné defilé - Poslední sbohem 
Nelsonovi

9:00 - 10:00 3

22:00 - 6:00 Noční klid x x
spacák, karimatka, baterka

Snídaně6:30 - 7:30
hrneček na pití

Benátská noc21:30 - 22:30
pádlo, vesta, světla na lodě

3

Bohoslužba7:00 - 7:30
(v případě deště – pódium)

2
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Autobusové stanoviště
(u hasičské stanice):

- kemp -

3

1

2

1
1
1

stanovací plochy

chatky

herní plochy

výdejní (a jídelní) stany

centrální stan

1
2
3
4
5
6

recepce

7 odjezdy autobusů

nástupy

SOS (Skautská ochranná služba)

Junák obchod

věž

bufet U Husiček

čajovna
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Informace k programu

Znovu zažiješ čtyři nejslavnější Nelsonovy bitvy - vyhraje je 
Spojené Království nebo Koalice? Nástup na hry bude vždy na 
nástupišti      , samotné hry budou probíhat na uvedených 
hracích plochách. Určitě si s sebou nezapomeň modrobílé 
pruhované tričko a buff.

N

I. Bitvy Admirála Nelsona

1. Bitva u mysu svatého Vincenta
Španělské loďstvo se střetává s anglickými loděmi v první bitvě! 
Postav co nejvíce Nelsonových můstků a utkej se s nepřítelem 
v boji muž proti muži – poslední naživu vyhrává! Hra bude 
probíhat nejprve na vodě       a pak na louce      .

2. Bitva u Abukíru
Napoleonova francouzská flotila kotví v abukírském zálivu a jen 
egyptský vládce ví, kde přesně se nalézá. Přesvědč jej svými 
dary, aby se postavil na tvou stranu jako mocný spojenec! Hra 
bude probíhat nejprve na nástupišti       a poté na vodě      , 
nezapomeň dary pro egyptského vládce, pádlo a vestu!

3. Bitva u Kodaně
Ukaž všem, že nejlépe se obchoduje právě s tvým národem – 
prodávej, nakupuj a vydělej hromady zlata… a hlavně se vyhni 
pirátům! Hra má dvě verze – suchozemská bude probíhat na 
loukách            a plachetní na vodě      .

4. Bitva u Trafalgaru
Zapoj se do pravé námořní bitvy – odstřeluj a potápěj nepřá-
telské lodě a rozhodni tak o konečném vítězi! Hra bude 
probíhat na pláži a na vodě      , nezapomeň na pádlo, vestu a 
dva tenisáky!

3

21

2

3

3

3N
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II. Další program

Doprovodný čtvrteční program
- než přijedou všichni účastníci, je pro tebe v areálu kempu 
připraveno několik her a drobná zábava.

Námořnický filmový klub
- promítání pro všechny

Důstojnický filmový klub
- promítání pro starší (znalost angličtiny výhodou)

Ten dělá to a ten zas tohle
- vyzkoušej si aktivity, které si pro tebe připravili účastníci z 
jiných oddílů

Námořnická zábava
- pro opravdového námořníka, jako jsi ty, je připraveno spoustu 
zábavy
- běž si poslechnout hudbu nebo si zkus něco vyrobit v 
některém z workshopů

Výlety
- zajeď se s celou výpravou podívat na okolní památky nebo 
přírodní krásy
- na výběr jsou zámek Slatiňany nebo Žleby, zřícenina hradu 
Oheb nebo údolí Doubravky

Benátská noc
- zažij již tradiční lampionovou plavbu na počest Nelsonovy 
památky
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Mapa přátel
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Poznámky



Kramářská píseň Navigamu 2015

1.
Slyšte mládenci a slyšte slečny
příběh z doby války s Francouzem,
příběh muže, jenž byl výjimečný,
když na moři válčil za svou zem.

Dobře věděl, jak to v bitvách chodí,
žádnou totiž nikdy neprohrál.
Velel z můstku své bitevní lodi
Horatio Nelson admirál.

2.
Jako mladý hájil svého krále
v Americe, taky v Kanadě.
Do všeho tam mluvil neustále
a měl průšvih, což je nasnadě.

Lordi měli strach z té mladé kušny,
nechtěli, by za ně bojoval.
On byl vždycky trochu neposlušný
Horatio Nelson admirál.

3.
Tu však ve Francii došlo k zlomu:    
svoje pány lidé zabíjí. 
„Pojď, Nelsone, připluj rychle domů, 
připluj bránit rodnou Anglii!”  

“Pomoz nám být ve válečném střehu!“
praví lordi, nařizuje král.
Velí lodím u francouzských břehů
Horatio Nelson admirál

4.
Komandoval námořnické kluky
při obraně éry rokoka.
U Santa Cruz přišel o kus ruky,
po Korzice zůstal bez oka

Navštěvoval britské diplomaty, 
cizí ženu vroucně miloval,
neboť nikdy nebyl zcela svatý
Horatio Nelson admirál

5.
Napoleon vezl svoje děla
do Egypta, by jej připojil.
jeho loďstvo bylo klidné zcela,
zakotvilo blízko Abukír

Ve spánku jim brzy za svítání
kanonádou lodě zasypal.
Odkud se vzal, to neměli zdání
Horatio Nelson admirál.

O velkém admirálovi
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7.
Nedožil se dobré penze k stáru
i když by ji jistě zasloužil.
Nedaleko mysu Trafalgaru
padl v bitvě, v které zvítězil.

By ho mohli po křesťansku pohřbít,
v sudu brandy domů připlaval.
Tak si aspoň mohl s každým připít
Horatio Nelson admirál

8.
Na závěr vám ještě chceme říci:
Za Nelsona místo vzpomínky
v celém světě všichni námořníci
na svých límcích nosí tři prýmky:

Za Abú Kír, Kodaň, za Trafalgar,
za to, jak to pro to udělal
Pro vítězství, pro domov a pro zdar
Horatio Nelson admirál

6.
Dlouhá byla bitva před Kodaní,
protože byl silný nepřítel:
Prusi, Rusi, Švédi, Fini, Dáni,
couvnout velel vrchní velitel.

Odpoutat se od silného soka
signál v bitvě jaksi nepoznal, 
dalekohled u slepého oka
Horatio Nelson admirál
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Hymna Navigamu 2015

D        G  D
Sešli jsme se na přehradě v Seči,
     A7      D
abychom si trochu užili.
D     G          D
Neleká nás mokré nebezpečí,
  A7    D
my jsme skauti v modré košili.

          G          D
Kde je jaký kousek řeky splavný,
      A7   D
vyrážíme na svých lodích v dál.
       G         D
Chceme býti jako býval slavný,
            A7    D
Horatio Nelson admirál.

Nemusíme zrovna střílet z děla,
když chcem vyhrát bitvu na vodě.
Chytré hlavy, otužilá těla,
vodní výcvik a jsme v pohodě.

Pádla, plachty a veselý rámus,
na Seči je vodní karneval.
Sleduje náš osmý Navigamus
Horatio Nelson admirál.

O nás a velkém admirálovi



Akce se koná pod záštitou Rady Pardubického kraje
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