
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁBOROVÝ 
SEZNAM VĚCÍ NA STÁLÝ LETNÍ TÁBOR 

6. chlapecký oddíl ŠIROKKO 
 

Na srazu v den odjezdu odevzdejte podepsané PROHLÁŠENÍ a lékařem potvrzené 
POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, bez nich nelze odejet na tábor !  

 

1. Oblečení na cestu (není-li individuálně určeno jinak): 
     - skautský  kroj (košile, krátké kalhoty krojové, šátek s turbánkem, skautský  

       opasek,  zelené ponožky, skautská bejzbolka, pevná turistická obuv) 
 

2. Vybavení kapes a mošny: 
     - skautská legitimace     - peněženka s penězi       - Stezka skautů nebo vlčat 

     - kartička pojištěnce      - kapesní nůž                   - poznámkový blok s tužkou 

     - osobní obvaz               -  pracovní tričko             - Krabička Poslední Záchrany 

     - sirky                            -  dvě  uzlovačky             - větší nůž (skauti a RS)   

     - kapesník                      - role toalet. papíru          - zubní pasta a kartáček 

     - pláštěnka (pončo)        - plavky                            - svačina na cestu  

     - hřeben                          - osobní léky                    - ostatní doklady             

     - polní láhev s pitím       - lžíce                               - ručník, mýdlo v krabičce   
 

 3. Batoh - kletr:  
     - jídlo na tři dni             - igelit 2x2 m                     - U. S. celta  

     - spacák + stará deka    - 2 x silné ponožky            - tepláková souprava na spaní 

     - baterka                        - hrneček na pití                - sportovní obuv 

     - skautské tričko           - dlouhé kalhoty                 - svetr a kulicha 

              
4. Výstroj připevněná řemínky na batoh - kletr: 
     - karimatka v ochranném obalu                           - sekera nebo mačeta                  - laso   

     - ešus v ochranném obalu - kapesníky (v ešusu)  - bunda se zimní vložkou (přes batoh) 

     - provaz  o průměru 6 mm délka 10 m (nejlépe umělý s oplétaným jádrem, nereflexní) 
 

 5. Táborová bedna: 
     - ručník                         - kniha do nepohody            - psací potřeby a pastelky  

     - 3x tričko                   - rezervní slipy (x kusů)      - kostým na táborovou hru               

     - tepláky                        - rezervní ponožky (x ks)    - náhr. žárovička a baterie 

     - holinky                       - šatní ramínko                     - dopisní pap., obálky, známky 

     - košile nebo mikina     - pohodlné kraťasy               - krém na opalování 

     - šitíčko a knoflíky       - krém a kartáč na obuv        - 4 silné, 5 hrobních  svíček 

     - štípací kleště              - 1 ks impregnace                 - klubko přírodního provázku  

- očkoplochý klíč č. 13 - brožura Vlčci a světýlka     
 

6. Ostatní dle vlastního uvážení a možností: 
     - dalekohled    - dlátka na řezbařinu       - sluneční brýle                - plovací vesta 

     - fotoaparát     - sandále                          - zálesácké pomůcky        - pádlo 

     - bič                - kytara                            - hru do stanu                    - atd. 
 

PROSÍME ZABALTE VŠE CO JE NA SEZNAMU, NIC NAVÍC 
NEBALTE, ALE SOUČASNĚ ANI NIC NEVYŘAZUJTE !!! 

 
NA TÁBOR JE ZAKÁZÁNO BRÁT MOBILNÍ TELEFONY, RÁDIA  

A PŘEHRÁVAČE, DIGITÁLNÍ HRY A CENNOSTI !!! 

Internetové zpravodajství z tábora na adrese 

http: //sirokko.junak-tabor.cz/ 

ZPRAVODAJ PRO RODIČE A PŘÁTELE 6. ODDÍLU ŠIROKKO 
   Ročník XII. –  2012/2013                 květen 2013                         číslo: 1 
 

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA SCHŮZKU S RODIČI 
14.6.2013 OD 18:30 V NAŠÍ KLUBOVNĚ 



 

 

 

 

 

  

 

O NAŠEM  
TÁBOŘE 
 
 
Tábor začíná  v neděli 30. 6. 2013, sraz 
pro mladší členy oddílu ( družina Svišťů) je 
v 10:30 před vlakovým nádražím 
v Táboře. Pro starší členy oddílu (skauty, 
rovery) začíná už tábor 30.6.2013 v 8 ráno 
na základně, kde se bude dokončovat 
nakládka materiálu. 
 
Vlastnímu odjezdu na tábor předchází 
sobotní příprava táborového materiálu, 
která se opět týká pouze skautů, roverů a 
činovníků. Ta se bude konat v sobotu, 
29.6.2013 od 9:00 do 16:00 na naší 
základně. Po ukončení nakládky budou 
kluci moct jít domů. Během nakládky od 
9:00 do 11:00 budeme vybírat osobní 
táborové bedny. 
 
Cena tábora je  jako v minulých letech 
3500 Kč. Z toho hradíme stravu 
účastníků, přepravu osob a materiálu, 
opravy  a údržbu táborového materiálu, 
pomůcky ke hrám a výcviku., zdravot-
nický materiál, vstupy a nájmy. Částku 
3500,- Kč je nutno uhradit do 14. 6. 2013 
Můžete tak učinit nejdéle na předtáborové 
schůzce 14. 6. 2013.  Peníze můžete i složit 
či poukázat na účet Junáka Tábor číslo: 
1031047631/5500 v Raiffeisen Bank. Při 
převodech na účet vás prosíme, uvádějte 
variabilní symbol  62 a do zprávy pro 
příjemce vždy jméno vašeho syna. 
 
Návštěvní den stejně jako v minulých 
letech pořádat nebudeme. Sledovat nás ale 
budete moci v pravidelném internetovém 
zpravodajství na oddílových 
internetových stránkách. Opět se pokusíme 
každý večer aktualizovat fotografie a 
krátké zápisy z programu. 
 
Tábor končí pro VLČATA  v sobotu, 20. 7. 
2013 ve 12:00, přímo na tábořišti.
SKAUTI budou ještě dospělým pomáhat 
s balením a vykládkou v Táboře a pro ně 
tábor skončí v 17:00 na naší základně u 
řeky. 

 

CO VÁS JISTĚ BUDE ZAJÍMAT 

Táborová hra bude letos inspirována 
příběhy spisovatele J.R.R Tolkiena o 
Středozemi. Kluci se tak stanou Hobity, 
Elfy i čaroději a budou mít možnost prožít 
knihu Hobit na vlastní kůži. Kromě 
příběhu, který zasáhne do každého 
táborového dne nás čekají spousty her, 
ale i tábornických dovedností a výprav 
do okolí. Letos jsme vyrazili opět do námi 
neprozkoumaného území, tak bude co 
objevovat.  

Celý tábor a jeho chod si budeme muset 
opět zajistit zcela sami. Malí i velcí 
společně. Samozřejmostí je i to, že se 
během tábora naučíme něco nového a 
procvičíme již naučené. Kluci budou moci 
plnit stezku, vlčky i odbory, někteří se 
třeba propracují ke svému skautskému či 
vlčatskému slibu.  
 
Jako vždy bude možné na tábor posílat i 
dopisy a balíčky.    
 

Adresa tábora: 
Letní tábor 6. oddílu Širokko 

„jméno – přezdívka táborníka“ 
Pošta Chrášťany 

373 04  
 

POPIS CESTY NA TÁBOŘIŠTĚ 
Z Tábora dojedete do Bechyně a vydáte 
se směrem na Dražíč. V té odbočíte na 
Kolomeřice. V Koloměřicích sjedete 
z kopce a ještě před mostkem odbočíte 
vlevo. Dále budete pokračovat rovně, 
cesta v obci se mírně stáčí vlevo – držte 
se tohoto směru. Jakmile vyjdete z obce, 
po úzké asfaltové silničce přejedete kopec 
a už budete v údolí u našeho tábora. Zde 
už vás bude čekat naše hlídka a poví 
vám, kudy do tábora. Zde si budou rodiče 
vlčat moci kluky převzít. Skauty do 
Tábora dopravíme my. 
 

VÝBĚR TÁBOROVÝCH BEDEN: 
 

 29.6.2013 OD 9:00 DO 11:00 
NA NAŠÍ ZÁKLADNĚ 

PRO RODIČE NOVÁČKŮ 
  Pro rodiče kluků, kteří ještě s námi na tábor nevyrazili každoročně připravujeme tuto 
rubriku s několika základními radami základními informacemi o našem táboře. 
   Náš tábor je klasický stanový, postavený na zelené louce. Stany jsou 
podsadové, což znamená, že na prkenném základu je napnuté plátno. Kluci bydlí po 
dvou, jak se domluví. Kuchyně a jídelna je stejně jednoduchou stavbou jako vše v táboře 
a musíme si ji rovněž postavit sami. A kdo vaří? Kuchařky nemáme, takže je to na nás. 
Myslíme, že si docela debužírujeme, i když občas se nezadaří, ale na to se pak nejvíc 
vzpomíná. Nebojte hlady nám ještě nikdo neumřel! Kluci mají své věci uložené 
v táborových bednách. Kdo z kluků bednu nemá, nechť to co nejdříve ohlásí svému rádci.
Bedny zajistíme! Co se balíčků týká, chcete-li  poslat klukům něco na přilepšenou, 
posílejte věci trvanlivé, ovoce, zeleninu, ...   Střídmě  s pamlsky. 
  A ještě rada závěrem. Nebalte klukům víc věcí než je v seznamu, ale zase naopak, nic 
sami ze seznamu nevyřazujte. Nic tam není zbytečně. Budete-li mít jakýkoli dotaz, 
nejasnost či pochybnost, volejte 777 948 322 - Váškovi. V žádném případě svým 
dotazem nebudete obtěžovat a on Vám vše rád vysvětlí. Ještě rada na závěr: 14.6.2013 
pořádáme od 18:30 v naší klubovně Schůzku s rodiči. Tam se budete moci na 
cokoli detailně vyptat. 
 
Nezapomeňte, že v den odjezdu musíte odevzdat prohlášení o 
bezinfekčnosti (bylo součástí přihlášky). 
 

KONTAKT NA VEDENÍ TÁBORA 
Vůdce tábora (přítomen 1. týden) – Václav Růžek „Váška“ – 777948322 

Zástupce vedoucího tábora (přítomen celý tábor) – Martin Jiránek „Rex“ - 724042292 
Zdravotník (přítomen celý tábor) – Martin Skala „Medvěd“- 737146810 

 
KDE LEŽÍ NÁŠ TÁBOR? 


