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vedení tábora

Milí rodiče, 

jako každým rokem 
vyrážíme na nejlepší a 
nejzábavnější akci na-
šeho střediska, vlastně 
vyvrcholení celoroční čin-
nosti, což je tábor. I 
tentokrát zamíříme na 
naši oblíbenou louku 
u Lásenice, kde na nás 
čeká nová kuchyně, 
spaní v týpí a ve stanech 
a hlavně jednadvacet 
dní trvající nepřetržitý 
kontakt s přírodou, je-
jíž významnou součástí 
tou dobou budeme. 
Předměty denní potřeby 
se stane nůž, sekera, 
pila a pohorky; spánek 
prohlásíme za svátost 
a každý den přivítáme 
Slunce. Les se nám stane 
věrným a oddaným 
kamarádem, který nám 
poskytne vše, co budeme 
potřebovat, za jedinou 
službu – že se v něm 
budeme chovat jako 
skauti.

Darwin

Termín:
od neděle 3. července do ne-
děle 24. července 2011.
Termín brigády i s rodiči:
od pátku 1. července do ne-
děle 3. července 2011 (viz 
dále).
Sraz:
Trapeři i Vlčata 6.30 na Hlav-
ním nádraží pod hodinama.
S sebou na sraz:
kolo, helmu, malý batoh s 
pláštěnkou, svačinou a pitím. 
Na sobě oddílové tričko. Na 
kolech pojedeme od vlaku na 
tábořiště (asi 12 km).
Dokumenty vybírané na 
srazu:
1) prohlášení rodičů + be-
zinfekčnost DOSTANETE 
k vyplnění přímo na srazu.
2) kopie průkazu pojištěnce,  
případně léky a popis k nim.
3) kopie očkovacího průka-
zu.
Návrat:
16.37 na Hlavním nádraží 
vlakem od Jihlavy.
Místo:
tábořiště Lásenice, okres Jin-
dřichův Hradec, Jihočeský 
kraj (GPS 49°3’25.676“N, 
14°59’13.78“E.
Adresa tábora:
Tábor 22. střediska Juná-
ka Brno, pošta Lásenice, 
378 01.
Přihláška (!!!Pozor - změna 
od minulého roku!!!):
přihlášku je třeba poslat 
do 20. června 2011 
emailem na adresu: darwin 
751@gmail.com (Darwin 
– Vlčata), nebo shorty@vl-
cata.org (Shorty – Trapeři). 

Podmínkou pro účast na 
táboře je účast alespoň na 
jedné vícedenní výpravě. 
Závaznou přihláškou je pak 
zaplacení poplatku.
Platba:
platbu je možno provádět 
pouze bezhotovostně převo-
dem na účet. Číslo účtu 
je 234799409/0300. Jako 
variabilní symbol uveďte 
rodné číslo vašeho dítěte a 
do poznámky pro příjemce 
napište jeho jméno nebo 
přezdívku. V případě 
problémů s placením se 
neváhejte obrátit na nás 
s případnou individuální 
domluvou, jinak plaťte, 
prosíme, včas. V případě  
zájmu vystavíme fakturu, 
žádost či jiný potřebný 
doklad k získání příspěvku 
od zaměstnavatele.
Cena:
2800 Kč.
Termín zaplacení:
20. června 2011.
Kapesné:
max. 100 Kč.
Doprava materiálu:
a) tam: výběr věcí (batoh 
+ krabice) proběhne ve 
čtvrtek 30.6.2011 mezi 18 
a 20 hodinou na klubovně 
(náklaďák odjíždí v pátek 
ráno). V případě nutnosti 
je možné donést věci dřív, 
po domluvě s některým 
z rádců či vedoucích. 
b) zpět: výdej věcí bude hned 
po návratu 24.7.2011. Za věci, 
které zůstanou na klubovně 
déle, neručíme. Klubovna 
může být vykradena a 

pojištění se vztahuje pouze 
na majetek střediska.
Zdravotní zabezpečení:
Na táboře máme zdravotní 
stan (marodku) se sluš-
ně vybavenou lékárnou 
a kvalifikovaného zdravotníka 
(každoroční školení v Junáku). 
Závažnější případy řešíme 
ve spolupráci s nemocnicí 
v Jindřichově Hradci. 
Tábora se může zúčastnit 
jen dítě zdravé, případná 
závažnější onemocnění s 
námi předem konzultujte. 
Menší běžné potíže (alergie 
apod.) vyplníte na srazu do 
prohlášení rodičů. Děti u 
sebe nesmí mít žádné léky 
- vše je třeba na srazu předat 
zdravotníkovi.
Všichni registrovaní členové 
Junáka mají úrazové pojištění 
v rámci organizace u 
pojišťovny Generalli.

náčelník tábora: Gabo
zástupce náčelníka tábo-
ra: Shorty 
program: Shorty, Bart, 
Darwin
kuchyně: Vuk
zdravotník: Astap
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Vybavení na tábor - Vlčata + Trapeři

Seznam vybavení 
1 x kalhoty dlouhé (ke 
kroji, přírodní barva, 
slušnější)
1 x kalhoty krátké (ke kroji, 
přírodní barva, slušnější)
1 x krojová košile + šátek
5 x ponožky
5 x teplé ponožky
1 x oddílové triko
4 x triko s krátkým 
rukávem
2 x flanelová košile nebo 
mikina
8 x slipy nebo trenýrky
1 x tepláková souprava
1 x oblečení na spaní 
(u Vlčat je vhodné označit, 
aby to vedoucí na první 
pohled poznali)
1 x svetr
1 x větrovka a šusťáky
1 x zimní bunda nebo 
polárka
1 x šátek na krk (ne 
krojový)
1 x letní čepice
1 x zimní čepice
1 x pláštěnka v dobrém 
stavu
1 x pracovní oblečení 
(starší tepláky...)
1 x kotníková šněrovací 
obuv – pohorky
krém na boty + hadra nebo 
impregnace... (podle typu 
pohorek)
1 x sandály - kdo má
1 x tenisky
1 x holínky
1 x plavky
kapesníky (NEpapírové!)
2 x ručník
1 x starší utěrka na nádobí
1 x toaletní potřeby (mýdlo, 
kartáček a pasta, hřeben, 
opalovací krém, brýle proti 
slunci, prostředek proti 
hmyzu (lépe nestříkací), 1 
ks toaletní papír)
1 x ešus třídílný + lžička
1 x plechový hrníček 
(dobrovolně)
1 x PET láhev nevratná 1,5 
l, ne menší!
1 x baterka + případně 
náhradní baterie

1 x spacák
1 x malý batoh na výlety a 
na cestu
1 x velký batoh 40 - 60 l
1 x krabice od banánů
1x igelit min. 2 x 1,5 metru
1 x karimatka
1 x starší deka nebo celta
1 x kapsář (viz nákres) 
1 x kolo v dobrém stavu 
+ helma.
1 x táborový obleček, KPZ, 
stezka, potřeby na psaní, 
nůž, pastelky, blok, tábor-
nický deník, adresy, sirky 
zabezpečené proti vlhku, 
5m tenkého lanka, 10 had-
ráků - kdo nemá, aspoň ma-
triál na jejich výrobu: staré 
ponožky, noviny, izolepy...
Trapeři navíc: sekera.
Všechny věci, nejen u vlčat, 
doporučujeme podepsat. 
Nepodepsané již možná 
nikdy neuvidíte!
Dále nezapomeňte, že ba-
lení je činnost, kterou by 
minimálně Trapeři měli 
zvládnout samostatně, s 
vaší malou pomocí. 

Krabice od banánů
Všechno vybavení zabalte 
do batohu a krabice od 
banánů. Tu upravte tak, že 
zalepíte díru ve dně i víku, 
aby drobnější věci nevypa-
dávaly. Jiné než banánové 
krabice, nebrat (velikost je 
normována do stanu či týpí, 
kde slouží jako nábytek). Je 
dobré zabezpečit krabici na 
cestu proti vlhku pomocí 
igelitu. Pokud krabice po tá-
boře přijede zpět v pořádku, 
nevyhazujte ji, ale schovte 
na příští rok!

Co nebrat 
Na tábor je zakázano brát: 
mobilní telefony, elektronic-
ké hračky, rádia a podobně. 
Porušení zákazu se trestá za-
bavením. Tyto věci narušují 
atmosféru tábora, proto je 
nechceme. Pro komunikaci 
s rodiči používáme velmi 

staromódní a předraženou 
poštu. Mobily máme na tá-
boře pro přivolání pomoci 
nebo k vyřízení důležitých 
organizačních věcí. Budete-
-li něco závažného potřebo-
vat, pošlete SMS na tel. číslo 
724 317 198 (Gabo), nebo 
737 114 358 (Shorty). Te-
lefony budeme pravidelně 
zapínat. 

Kolo
Stejně jako každý rok, i letos 
s sebou na tábor budeme brát 
kola. Díky kolům se můžeme 
například zajet vykoupat 
a nezabere nám to celé odpo-
ledne. Také výlety na kolech 
mohou mít mnohem vzdále-
nější cíl, než pěší. 
Na tábor je však nutné brát 
kolo v bezvadném technic-
kém stavu (zvláště důležité 
jsou brzdy) a přizpůsobené 
postave dětí (na táboře je 
opravdu pozdě na zjištění, 
že nám kluk z kola vyrostl). 
Vybavení, které není po-
vinné, ale je velmi vhodné 
a vítané, je nosič (je vhodný 
třeba na upevnění mok-
rých plavek při ceste od 
rybníka, nebo na výpravě) 
a případně i brašny (kdo 
má). 
Na táboře si vyhrazujeme 
právo kolo v případě vetší 
poruchy opravit (případně 
dokoupit potřebné díly) na 
náklady rodičů. Je totiž ne-
zbytně nutné mít pojízdné 
kolo po celou dobu tábora. 
Menší opravy zvládáme své-
pomocí a jsme na to náležitě 
vybaveni nářadím, pokud 
však někdo bude mít nářadí 
svoje, je to jedině dobře, na-
učí se s ním aspoň zacházet.
Pokud jde o vlčata, nejsou 
třeba žádné cyklistické zku-
šenosti, stačí, že dítě už na 
kole aspoň jednou jelo.
Na závěr bych chtěl poprosit 
všechny rodiče aby své dítě 
na tábor vybavili také cyk-
listickou helmou, případně 

cyklistickými rukavicemi. 
Přínos těchto bezpečnost-
ních prvků již ocenil nejeden 
cyklista.     

Kroj
Skautský kroj je pro všechny 
Trapery i vlčata povinnou 
součástí vybavení. Nejsme 
žádní skautští fundamenta-
listé, proto je nám celkem 
jedno, jaký bude mít košile 
odstín, nejezdíme v něm na 
každou výpravu... Ale právě 
na táboře má toto slavnost-
ní oblečení své místo. Náš 
oddíl není parta nezávisle 
se bavících pionýrů, ale 
má své tradice. Proto není 
možná účast u táborového 
ohně nebo raním nástupu 
bez kroje. 
Máte-li doma odrostlý kroj, 
zkuste ho nabídnout na 
klubovně, nová košile se dá 
koupit ve skautské prodejně  
(na Roosveltově ulici) za cca 
500 korun.   
Všechno vybavení na kroj 
dostávají vlčata zdarma ke 
splnění nováčkovské zkouš-
ky. Ostatní je možné koupit 
ve skautské prodejně nebo 
přímo na táboře.
Kromě kroje bereme taky 
oddílové tričko.

(b) kapsář do stanu (vlčata)

(a) kapsář do týpí (Trapeři)
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Termín letošního tábora 
jsme zvolili mezi nedělí 3.7. 
a nedělí 24.7. Od pátku 1.7. 
do nedělního dopoledne 
3.7. bude probíhat brigáda 
s rodiči. Proběhne na tá-
bořišti Lásenice, asi 2,5 
km jihovýchodně od stej-
nojmenné obce. 
Kdo už měl tu čest zůčastnit 
se naší elitní ,,stavěčky“, 
již ví, jak vše chodí, a že 
strávený víkend není ani tak 
o práci, jako spíš o zábavě a 

Co nás čeká - brigáda

Na tábor jsem se vždycky 
těšil. Nejen proto, že budu 
spát ve stanu, později 
v týpí, že budu každý den 
dělat oheň, řešit se svou 
družinou složité úkoly, 
vnímat každý kousek pří-
rody, která je kolem nás; 
těším se hlavně na to, že 
si odpočinu od ruchu 
města, kde lidé spěchají za 
,,světskými marnostmi“ a 
jsou svázáni pochybnými 
hodnotami jako peníze, 
nákupy, ceny. Tok života ve 
městě závisí na penězích a 

poznávání dalších lidí, se 
kterými se třeba každý 
týden vidíme, ale neznáme 
je. Tentokrát po příjezdu na 
louku (doufám) nalezneme 
fungl novou kuchyň, na 
níž bude potřeba sehnat 
materiál z lesa a vyrobit 
střechu, dřevník a držáky 
pultů a poliček. Mezi dal-
ší náplně patří tradiční 
odvětví jako stavba kamen 
a hangáru, zařízení latríny. 
Cílem brigády je tedy zavést 

do provozu nejdůležitější 
táborové stavby ještě před 
příjezdem kluků. Konec 
akce obvykle bývá v neděli 
kolem poledne. Pokud jste 
šťastní rodičové a je s vámi 
váš syn, můžete ho před 
odjezdem na místě s námi 
zanechat se všemi věcmi a 
ušetřit si tak v neděli cestu 
na sraz.
 Ubytování je zcela zdarma 
a dokonce v luxusním tý-
pí na měkkoučké trávě. 

S sebou je třeba mít spacák 
a  karimatku, případně i i-
gelit. K práci se hodí ru-
kavice i vlastní sekera. 
Strava je zařízena společná 
od sobotního oběda do 
nedělního časného oběda.
Počítejte s nejrůznějším po-
časím (loni bylo několik 
bouřek, ale teplo).
Zaparkovat lze asi 200 m od 
tábořiště, poté se jde pěšky 
po lesní stezce.

Darwin

K čemu je vlastně tábor
nákupech - život v táboře 
však závisí na našich 
schopnostech (sem tam na 
počasí) a ochotě pracovat 
pro prospěch celého tá-
bora. Na druhou stranu 
zde táborník musí myslet 
i na sebe, protože jestli 
si špatně postaví postel, 
bude tři týdny špatně spát 
a jistě se to projeví i na jeho 
výkonnosti. Abychom se 
takovým nepříjemnostem 
vyhli, stačí požádat svého 
rádce, který dnem i nocí 
bdí nad činy své družiny, 

Kdo byl na táboře ví, jak 
úpěnlivě při každém poledním 
klidu čekají děti na poštu 
a jakou radost jim dopis udělá. 
Platí to hlavně pro menší 
vlčata – je dobré psát často. 
Je taky dobré se vyvarovat 
formulací vyvolávajících stesk: 
“moc nám tady chybíš”, “moc 
se nám stýská”, atd. Vhodné 
jsou naopak zprávy z domu, 
kolik se na zahradě urodilo 
meruněk a kdo co doma 
udělal. Nebo můžete podpořit 
táborovou hru: “kolik už máš 
orlích per”, “přejeme vám 
dobrý vítr do plachet”....  
Pokud jde o balíky, vyskytova-

ly se dříve v souvislosti s nimi 
některé problémy (přejídání, 
hádky, soutěž, komu toho při-
jde víc...), které se vyřešily tím, 
že jsme adresné balíky na tábor 
zakázali. Pokud chcete poslat na 
tábor balík “na přilepšenou”, 
pošlete něco (buchty, ovoce...) 
pro všechny. Adresné balíky 
s horami bonbónů a čokolády 
kazí nejen zuby a žaludek, ale 
hlavně morálku dětí na táboře. 
Pamatujte, že veškeré jídlo, včet-
ně sladkostí, je v ceně tábora a je 
zbytečné utrácet za poštovné.

Pošta a balíky

Awasin

kterou rukou železnou, ale 
laskavou, vede. 
Tři týdny pobytu v přírodě! 
Někomu se to zdá moc, 
někomu zase málo. Jaroslav 
Foglar - Jestřáb - jezdil se 
svými junáky na tábor na 
celé prázdniny, na devět 
týdnů, v době mnohem 
menších technických vy-
možeností, a přece se 
kluci nadšeni a zoceleni 
vrátili domů. My se stejně 
jako junáci v třicátých 
letech učíme žít v přírodě 
a využívat jejích bohatých 

darů. K tomu je třeba znát 
i nástroje ku zrychlení 
práce - pila, sekera, hrábě, 
kladivo, rýč. To jsou nej-
milejší kamarádi při práci. 
Tábor je vlastně odpočinek 
po celoročním shonu a 
únavě z hluku a prachu 
města. 
Závěrem: místo peněz vo-
da a chléb, místo super-
marketu les, místo cen 
zákony přírody.

Darwin

Zavařeniny, ovoce, zelenina...

Pokud se vám něčeho hodně urodilo nebo máte přebytek 
zavařenin, neváhejte nás jimi obdarovat, rozhodně se pro 
to najde místo v jídelníčku.
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