
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (pro vlčata, skauti oblečeni pracovně): 
     - skautský  kroj (košile, krátké kalhoty krojové, šátek s turbánkem, skautský  

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

2. Vybavení kapes a mošny (malého batohu): 
     - skautská legitimace     - peněženka s penězi (cca 300Kč)      - Stezka 

     - kartička pojištěnce      - kapesní nůž                   - poznámkový blok s tužkou 

     - osobní obvaz               -  pracovní tričko             - Krabička Poslední Záchrany 

     - sirky                            -  dvě  uzlovačky             - větší nůž (skauti)   

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

     - pláštěnka (pončo)        - plavky                            - svačina na cestu  

     - hřeben                          - osobní léky                    - ostatní doklady             

     - polní láhev s pitím       - lžíce                               -  mýdlo v krabičce   
 

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

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

     - baterka (čelovka)        - hrneček na pití (alespoň 350 ml)                 

     - skautské tričko           - dlouhé kalhoty                 - svetr a kulich 

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

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

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

 5. Táborová bedna: 
     - ručník                        - rezervní ponožky (x ks)     - očkoplochý klíč č. 13 

     - 3x tričko                    - pohodlné kraťasy               -  šitíčko a knoflíky        

     - tepláky                       -  psací potřeby a pastelky  - náhradní baterie  

     - košile nebo mikina    - šatní ramínko               - dopisní papíry, obálky, známky 

     - holinky   - kniha do nepohody             - krém na opalování 

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

     - sandále     - 1 ks impregnace                 - klubko přírodního provázku  

- rezervní slipy (x kusů)    -  štípací kleště                         - brožura Vlčci a světýlka     
 

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

     - fotoaparát     - laso                               - zálesácké pomůcky        - atd. 

     - bič                - kytara                            - hru do stanu                     
 

PROSÍME ZABALTE VŠE CO JE NA SEZNAMU.  
NIC NAVÍC NENÍ POTŘEBA.  

 
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 XIII. –  2013/2014                 květen 2014                         číslo: 1 
 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA SCHŮZKU S RODIČI 
6.6.2014 OD 18:30 V NAŠÍ KLUBOVNĚ 

 



 

 

 

 

 

  

 

O NAŠEM  
TÁBOŘE 
 
 
Tábor začíná v neděli 29. 6. 2014, sraz 
pro mladší členy oddílu (družina Svišťů a
Medvědů) je v 10:45 před vlakovým 
nádražím v Táboře. Pro starší členy 
oddílu (Mustangy, Čápy, dospěláky) začíná 
tábor už 29.6.2014 v 8:00 na základně. 
 
Vlastnímu odjezdu na tábor předchází 
sobotní příprava táborového materiálu, 
která se týká pouze skautů, roverů a 
činovníků. Ta se bude konat 28.6.2014
od 9:00 do 16:00 na naší základně.
Účast na ní je povinná! Během nakládky 
od 9:00 do 11:00 budeme také vybírat 
osobní táborové bedny. 
 
Cena tábora je letos 3600 Kč. Z toho 
hradíme stravu účastníků, přepravu osob a 
materiálu, opravy a údržbu táborového 
materiálu, pomůcky ke hrám a výcviku, 
zdravotnický materiál, vstupy a nájmy. 
Poplatek je nutno uhradit do 13. 6. 2014 
v hotovosti na družinových schůzkách, 
nebo ji poukázat na účet Junáka Tábor 
číslo: 400 410 420 / 2010 Při převodech 
na účet prosíme o uvedení variabilního
symbolu:  prvních šest číslic RČ vašeho 
syna + 062  
například: 941211062 pro datum 
narození 11.12.1994 
 
Návštěvní den stejně jako v minulých 
letech pořádat nebudeme. Sledovat nás ale 
budete moci v pravidelném internetovém 
zpravodajství na oddílových webových
stránkách. Pokusíme se každý večer 
aktualizovat fotografie a krátké zápisy z 
programu.   
 
Tábor končí pro VLČATA  v sobotu, 19. 7. 
2014 ve 12:00, přímo na tábořišti.
Kluky prosím vyzvedněte mezi 12:00 –
13:00. SKAUTI budou ještě dospělým 
pomáhat s balením a vykládkou v Táboře 
a pro ně tábor skončí v 18:00 na naší 
základně u řeky. 

 
 

CO VÁS JISTĚ BUDE ZAJÍMAT 
TÁBOROVÁ HRA 

V táborové hře s názvem „Devatero 
řemesel“ se vrátíme do doby, kdy zručný 
a poctivý člověk byl obdivován více než 
sám král. Víc vyzradit nemůžeme ☺ 
 

NAŠE TÁBOŘIŠTĚ 
Letošní tábor se bude odehrávat na 
krásné louce v Josafatském údolí
nedaleko samoty Nové Dvory u Pořína, 
cca 21 km od Tábora směrem na 
Chýnov.  Níže najdete mapu: 
 

 
 

POPIS CESTY NA TÁBOŘIŠTĚ 
Z Tábora vyrazíte směrem Chýnov, 
dojedete do obce Pořín. Celou obec 
projedete směrem na Nové Dvory (jediná 
silnice, která obcí vede). Poté sjedete 
z kopce (cca 1,2km). Těsně před Novými 
Dvory je odbočka vlevo na polní cestu. 
Zde zaparkujte svůj vůz. Bude vás tu 
očekávat některý z dospěláků, který vám 
ukáže cestu na tábořiště, vzdálené asi 
300 m. Bednu vám k autu dovezeme! 
 

VÝBĚR TÁBOROVÝCH BEDEN  
 

 28.6.2014 OD 9:00 DO 11:00 
NA NAŠÍ ZÁKLADNĚ 

PRO RODIČE NOVÁČKŮ 
Tato část je určena zejména pro rodiče kluků, kteří s námi na tábor jedou poprvé. 

Najdete zde základní rady a informace o tom, jak náš letní tábor vypadá. 
Náš tábor je třítýdenní, možná i proto, že přijedeme na úplně holou louku do 

čisté přírody a vše si sami postavíme a nakonec i zbouráme. Velkou výhodu našeho 
tábora vidíme v tom, že si kluci sami vyzkouší všechno, co k táboření patří. A o co se 
jedná? Samotné stavění klasického stanu z podsadových dílců a nad nimi napnuté 
plachty, stavění polní kuchyně a jídelny. Na řadu přijde také mnoho dalších táborových 
staveb jako je latrína, stožár, umývárna…  

O chod tábora, i vaření v kuchyni se staráme společně sami. Nebojte se, ještě 
nikdy nám kluci hladem nestrádali. A mnohdy vaříme na vlastnoručně vyrobených 
kamnech možná lépe než doma. 

 Kluci tu nejsou ochuzeni ani o práci, ani o zábavu, což k letnímu táboru 
neodmyslitelně patří.  Hlavní náplň zajišťuje vždy předem propracovaná a tematicky 
zaměřená celotáborová hra – letos na téma Devatero řemesel. O kluky se vždy starají
vám dobře známí vedoucí – kontakt na ně a letošní rozdělení funkcí najdete dole. 

 Kluci si věci na tábor přivezou ve svém batohu a v propůjčené oddílové bedně.
Batoh se odevzdává v den odjezdu, ale bednu je potřeba zabalit dříve a odevzdat ji den 
před odjezdem na tábor – viz boxík vlevo dole. Jestli ji nemáte, tak dejte vědět rádci 
družiny a on to zařídí. Jaké věci zabalit, najdete na zadní straně Kurýra. Přílohou tohoto 
vydání je také manuál, jak balit batoh. Zkuste to podle něj!  

 Klukům lze také na přilepšenou poslat balíček s nějakými sladkostmi, ale 
prosíme s mírou, kluci budou živení dost a vždy je na přidání. Dávejte si pozor na 
trvanlivost věcí v balíčku, poště to někdy chvíli trvá. Nezapomeňte prosím také na 
dopisy. Malé i velké potěší zprávy z domova a odpolední rozdělování pošty je vždy 
netrpělivě očekáváno.  

Rada závěrem: balte vše co je na seznamu a nic víc ani míň. Věřte, že žádná 
uvedená věc není zbytečná. Hledáte-li více informací, doporučujeme se podívat na fotky 
a táborové zpravodajství z minulých let. Kdyby vám ale bylo cokoliv nejasné, obraťte se 
družinové rádce, nebo klidně na vedoucího oddílu Václava Růžka – Vášku (777948322) 

 
NEZAPOMEŇTE! 

6.6.2014 pořádáme od 18:30 v naší klubovně Schůzku s rodiči. Tam se budete 
moci na cokoliv detailně vyptat. Veškeré informace najdete také na oddílovém webu. 
 

KONTAKT NA VEDENÍ TÁBORA 
Vůdce tábora – Martin Skala „Medvěd“- 737146810 

Zástupce vedoucího tábora – Jakub Kotek „Dehťák“ - 775014099 
Zdravotník – Václav Růžek „Váška“ – 777948322 
Hospodář – Ladislav Novotný „Jagi“ - 605359436 

 
 

 
Medvěd 

 
Dehťák 

 
Váška 

 
Jagi 


