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Vážení rodiče, jak jistě víte, termín na-
šeho letního tábora se blíží. Možná 
máte otázky k jeho konání, možná po-
třebujete poradit s vybavením nebo 
s táborovým kostýmem. Rádi by-
chom Vás proto pozvali na PŘEDTÁ-
BOROVOU SCHŮZKU S RODIČI, která 
se koná v  v naší pátek 21. 6. od 17:30
klubovně. Připraveny pro Vás máme 

informace o letním táboře, místě 
jeho konání, o složení vedení tábora, 
o programu a praktické rady co a jak 
zabalit. Samozřejmě bude prostor 
pro Vaše otázky. Můžete zde také 
v hotovosti uhradit táborový popla-
tek, případně odevzdat přihlášku, 
jestli jste tak ještě neučinili. Těšíme 
se na Vás!

Předtáborová schůzka



Úvodníček
Poslední rok náš začala provázet 2 vý-

znamná výročí: připomínáme si  klíčové udá-
losti vzniku a existence  republiky (ať příjez-
dem T.G.M. do Tábora nebo návštěvou pohra-
ničního opevnění na Velikonoční výpravě) 
a oslavujeme 100 let skautingu v Táboře 
(řadou tématických akcí). 

V čem je kouzlo tábora a proč se na něj 
těšit? Letní tábor je víc  než 21 dnů schůzek 
hraní nové hry, zkoušení rozdělání ohně  a víc 
než 21 dnů výprav do lesa, města, bazénu, di-
vadla. Je to vlastně všechno tohle a ještě  
k tomu setkání se s celým oddílem, opravdový 
pobyt v přírodě s jiným zázemím, prozkou-
mání  nových krajů a prověření tábornických 
dovedností. Nepřišel-li Vám e-mail se zák-
ladními informacemi o táboře, ozvěte se mi.

Martin Jiránek – Rex
vůdce oddílu

Táborová hra
Na konci 19. století vypukla v Severní Ameri-
ce, na Aljašce zlatá horečka. Spousty zlatoko-
pů včetně Tebe, se vydá na dlouhou cestu 
na chladný sever za vidinou pohádkového bo-
hatství, které ukrývá drsná, ale krásná příro-
da Aljašky. Nejenom ty, ale i nekonečné zástu-
py zlatokopů jsou zachváceni touto horeč-
kou, ale jen jeden z tisíce tam najde to, po čem 
všichni touží–zlato.

O táboře
Téma táborové hry napovídá, že by si každý 
měl vzít kovbojský kostým dle vlastní 
fantazie,  když  nějaký bude po ruce. 
Westernový klobouk je nezbytností. Letos 
budeme tábořit na úplně novém tábořišti 
v Koloměřicích. Tábor je 
t r a d i č n ě  t ř í d ý d e n n í 
od 30.6. do 20.7., skauti 
odj ížděj í  o  den dř íve .  
Adresa, kam zasílat balíky, 
bude upřesněna. Opět 
návštěvní den není a dění 
z tábořiště Vám budeme 

přinášet prostřednictvím táborového zpra-
vodajství. Naším cílem je každý den vydat 
článek s fotogalerií, ale ne vždy se to povede 
takto pravidelně. 

cena a platba
Cena tábora je 4300 Kč, avšak při platbě 
do 29.6. je 3900 Kč. Z této částky hradíme veš-
keré provozní náklady tábora – pojištění, 
stravu, dopravu, pronájem tábořiště, vstupy, 
pomůcky ke hrám a výcviku, zdravotnický ma-
teriál,… Platba v hotovosti je možná  na před-
táborové schůzce nebo výběru beden.  Při 
platbě na účet (400410420/ /2010) uveďte  
jméno variabilní symbol 9062.

Důležité termíny 
ź →21.6. 17:30 Předtáborová schůzka (  na 

titulní straně)
ź 22.6. Předtáborová brigáda (pro skauty 

a starší)
ź 22.6. úvodní táborové hry (pro všechny tá-

borníky)
ź do 28.6. Termín na zaplacení táborového 

poplatku a odevzdání přihlášek
ź 28.6. Doručení a výběr táborových beden
ź 29.6.  sraz  skautů a starších – nakládka 

a odjezd na tábor
ź 30.6.  sraz vlčat (družina Svišťů a Čápů) – 

odjezd na tábor
ź 20.7. konec tábora – pro vlčata na tábo-

řišti předběžně mezi 11 a 13h. Je to i pří-
ležitost vidět tábořiště za provozu. Skauti 
a starší zůstavají a jedou  vybalovat ke 
klubovně (přibližně do večera)

přihláška
Uvnitř dvojlistu je samotná přihláška s dotaz-
níkem zdravotního stavu a posudkem zdra-

votní způsobilosti. Ty je 
nutné odevzdat do 28.6. 
Potvrzení o bezinfekčnosti 
se odevzdá přímo v den 
odjezdu. Po odstřihnutí  
dokumentů výše zbývá jen 
samotný seznam věcí.



cesta na tábořiště

→Chráštany→Chráštany
→ Opařany / Hvožďany→ Opařany / Hvožďany
→Chráštany
→ Opařany / Hvožďany

→Bechyně→Tábor→Bechyně→Tábor→Bechyně→Tábor

ěr č.m 1s

Bílinský potok

Od Tábora je tábořiště vzdálené 24km a nachází se 
5 km na západ od Bechyně, což je základní orienta-
ční bod při cestě tam. Další zastávka je obec 
Hvožďany a zde jsou 2 možnosti:
ź (1) pokračovat po hlavní  do Chrášťan, 

Koloměřic a dál směrem č.1
ź (2) projet obec a vydat se rovnou na směr č.2. Je 

zde  400 m úsek po polní cestě sjízdný běžným 
autem.

Vidíte-li  zábradlí  se solárním článkem, tábořiště je 
na dohled!
Souřadnice tábořiště :N49°17.15' E14°24.77'.



Vedení tábora
Vedení tábora, se kterým se setkáte i na 
předtáborové schůzce, je složeno z činov-
níků oddílu majících vnitřními předpisy 
spolku Junák – český skaut požadovanou pe-
dagogickou a zdravotnickou kvali�kaci 
(vedoucí a jeho zástupce mají Vůdcovskou 
zkoušku, zdravotník zkoušku Zdravotníka 
zotavovací akce (tato  je i součástí vůdcovské 
zkoušky).

Vedoucí tábora
Vladimír Šiška – Šíša
608 570 492
sisa.sirokko@gmail.com

Zástupce vedoucího tábora
Václav Růžek – Váška
777 948 322
varuz@centrum.cz

Zdravotník tábora
Vladimír Jirka – Džim
 773 465 614
vladimirjirka@volny.cz

Hospodář tábora
Martin  Jiránek – Rex
724 042 292
avngrg@gmail.com

Pro rodiče nováčků,
kteří s námi jedou poprvé
Tento sloupeček kopírujeme každým ro-

kem do nového Táborového Kurýra. Byl nap-
sán na základě zkušeností let předchozích. 
My totiž kolikrát něco v dobré víře napíšeme 
a pro Ty z Vás, kteří nejsou seznámeni s tím, 
jak náš oddíl táboří a funguje vůbec, to místo 
osvětlení přinese řadu nových otázek 
a neznámých pojmů.

Hned v úvodu doporučujeme budete-li 
mít jakýkoli dotaz, nejasnost či pochybnost, 
volejte 608 570 492 – Šíšovi. V žádném přípa-
dě svým dotazem nebudete obtěžovat a on 
Vám vše rád vysvětlí.

Náš tábor je klasický stanový, postavený 
na zelené louce. Stany jsou podsadové, což 
znamená že na prkenném základu je napnu-
té plátno. Kluci bydlí po dvou jak se domluví. 
Kuchyně a jídelna je stejně jednoduchou 
stavbou jako vše v táboře a musíme si ji rov-
něž postavit sami. A kdo vaří? Kuchařky ne-
máme a ani je nechceme, takže je to na nás. 
Myslíme, že si docela debužírujeme, ikdyž ob-
čas se nezadaří, ale na to se pak nejvíc vzpo-
míná. Nebojte ,hlady nám ještě nikdo neum-
řel! Co se balíčků týká, prosíme když chcete 
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 ! Nezapomeňte, že v den odjezdu 
musíte odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti 
(bylo součástí přihlášky) a popsané osobní  
léky.


