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Rok 2009 postoupil a 
je tu opět květen. Právě 
proto se Vám dostává do 
ruky toto vydání Džungle 
k letnímu táboru. Tábor 
se bude konat v jižních 
Čechách na Lásenici, 
což je oproti minulému 
roku malá změna, ale 
doufám, že ne  horšímu. 
Sestava tábora bude v 
lecčem podobná táborům 
p ředchoz ím ,  nebo l i 
pojedeme opět dohromady 
jako Trapeři a Vlčata. 
Spaní na louce jen pod 
tenkou plachtou umně 
sestavenou do podoby 
týpí, popřípadě stanu, 
dobrá kuchyně, kola a 
hlavně velká celotáborová 
hra, to jsou další věci, 
které jsou s minulými roky 
stejné. Téma táborové hry 
však bude jiné. Jediné 
co mohu v tuto chvíli 
prozradit je to, že ji letos 
připravují hned tři lidé - 
Darwin, Don a Ged, takže 
je jistě na co se těšit. Nyní 
mi již nezbývá nic jiného, 
než doufat, že i letos 
budeme mít vaši podporu 
nejen morální, ale že nám 
někteří přijedete pomoci 
na stavěcí brigádu. S vaší 
podporou tak budeme 
m o c i  p o k r a č o v a t  v 
tradicích, které se snažíme 
zachovávat již téměř 20 
let. 

                        Shorty

číslo 1/2009                                 

Letní tábor 2009
Informační list 48. smečky Vlčat a 54. oddílu Trapeři Brno

RODIČŮM

Základní informace
Termín: středa 1. 7. – středa  
22. 7. 2009
Zahajovací víkend s rodiči 
- stavba tábora:  26. 6. 
– 28. 6. 2009 (podrobné 
informace viz dále)

Místo: tábořiště Lásenice, 
o k r e s  J i n d ř i c h ů v 
H r a d e c ,  J i ž n í  Č e c h y 
(GPS: 49°3‘25.676“N, 
14°59‘13.78“E).
Adresa tábora: Tábor 22. 
střediska Junáka Brno, pošta 
Lásenice, 378 01

P ř i h l á š k a :  O d e v z d a t 
do konce května 2009. 
Přihlášku  je možné odevzdat 
vyplněnou na klubovně 
nebo poslat emailem na 
adresu: jiri.tuma@email.
cz (Gabo - Vlčata) nebo 
s h o r t y 6 6 6 @ s e z n a m .
cz (Shorty -  Trapeři) . 
Podmínkou  účas t i  na 
táboře je účast alespoň na 
jedné vícedenní výpravě. 
Závaznou přihláškou je pak 
zaplacení poplatku.

Cena: 2800,- Kč (se slevou 
2400,- Kč)

Nárok na zvýhodněnou cenu  
mají: Jakub Daněk, Antonín 
Piskač a Tomáš Obůrka 
(docházka nad 75%) a Buk 
(Jan Muric), Flint (Ondřej 
Czechaczek) a Blake (Jan 
Mátl)  + všichni rádcové a 
činovníci.

Platba: 
1) Hotově oproti dokladu na 
všech schůzkách.
2) Převodem na účet - č.ú. 
je 134 229 7339/0800. 
Variabilní symbol je rodné 
číslo dítěte.  
3) Fakturou, kterou vám 
v y s t a v í m e  v  p ř í p a d ě 
individuálního požadavku, 
k získání příspěvku od 
vašeho zaměstnavatele. 
Stačí, když nám dodáte 
údaje potřebné pro fakturaci. 
Žádosti o faktury směřujte 
nejlépe emailem Donovi 
(madlos@centrum.cz) .

termín zaplacení: do 19. 6. 
2009 – pátek
V případě problému s 
placením se nebojte na nás 
obrátit s žádostí o pozdější 
platbu, v ostatních případech 
prosím plaťte včas.

Sraz: 6:30 pod hodinama 
– Vlčata i Trapeři

Dokumenty vybírané na 
srazu:
1) prohlášení rodičů + 
bezinfekčnost DOSTANETE 
k vyplnění přímo na srazu.
2) KOPIE průkazu pojištěnce, 
případně kopie očkovacího 
průkazu, případně léky a 
popis k nim.

S sebou na sraz Trapeři: 
kolo, helmu, malý batoh, pití 
a jídlo na cestu, pláštěnka, na 
sobě oddílové tričko; jede se 
cca 12 km

S sebou na sraz Vlčata: malý 
batoh, pití a jídlo na cestu, 
pláštěnku, na sobě kroj nebo 
oddílové tričko

Návrat:  16:37 na hl. nádraží 
vlakem (R 665) od Plzně

Úvodem
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Vybavení na tábor - Vlčata + Trapeři

                         vedení tábora

kalhoty dlouhé (ke kroji, přírodní barva, slušné)
kalhoty krátké (ke kroji, přírodní barva, slušné)
krojová košile + šátek a turbánek - veškeré 
vybavení na kroj je možné koupit ve skautské 
prodejně nebo přímo na táboře
oddílové triko
oblečení na spaní (pokud možno označené – 
Vlčata)
letní čepice (je možno nahradit šátkem)
pláštěnka v dobrém stavu
pracovní oblečení
plavky
kotníkovou šněrovací obuv – pohorky
krém na boty + hadra nebo impregnace... (podle 
typu pohorek)
sandály
tenisky
holínky
starší utěrka na nádobí
sluneční brýle (minimálně na kolo)
PET láhev 1,5 l, ne menší
baterka + náhradní baterie
větrovka nebo radši dvě
mikina nebo radši dvě
šátek nebo radši dva
ručník nebo dva
dostatek ponožek
dostatek teplých ponožek
dostatek trik s krátkým rukávem
dostatek spodního prádla
oblečení pod šusťáky a bundu (když bude zima)
dostatek šusťák. kalhot
dostatek kapesníků (NE papírové, odpadkový koš 
není u každého stromu)
toaletní potřeby (mýdlo, kartáček a pasta, opalovací 
krém, prostředek proti hmyzu (nestříkací), 1 ks 
toaletní papír)
ešus třídílný + lžička
spacák
malý batoh na výlety a na cestu
velký batoh 40 - 60 l
krabice od banánů
igelit min. 2 x 1,5 metru
karimatka
kapsář
kolo ve výborném tech. Stavu a HELMA (povinně 
– není možno jet na tábor bez helmy)
tábornické potřeby (KPZ, knížečka NZ/prvního 
stupně/stezka vlčat, psací potřeby, blok, nůž,  
tábornický deník, adresy, sirky zabezpečené proti 
vlhku)
balíček starých novin
plátěná postel - jen pro zájemce. Pro ostatní jsou 
připraveny postele dřevěné.

Všechny věci doporučujeme podepsat. Nepodepsané 
již možná nikdy neuvidíte! Je to na vás...
Nezapomeňte, že balení je činnost, kterou by 
Trapeři měli zvládnout sami a  vlčata s vaší malou 
pomocí, nebo by aspoň měla vědět, kde a co mají. 
V případě pochybností se neváhejte zeptat někoho 
z vedoucích. 

Doprava materiálu:
1) Tam: výběr věcí (batoh + krabice + kolo) proběhne v pondělí 29. 6. od 17.00 do 19.00 na klubovně 
(náklaďák odjíždí v úterý – klubovna bude pod neustálým dozorem). V případě nutnosti je možné 
donést věci dřív, po domluvě s někým z rádců či vedoucích. 
2) Zpět: výdej věcí bude hned ve středu 22. 7. po návratu (mezi 18.00 a 20.00). 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 slušně vybavenou lékárnou 
a kvalifikovaného zdravotníka Barta (každoroční školení v Junáku).
Tábora se může zúčastnit jen dítě zdravé, případná závažnější omezení s námi předem konzultujte. 
Menší běžné potíže (alergie a podobně) vyplníte na srazu do prohlášení. Děti u sebe nesmí mít žádné 
léky – vše je třeba na srazu předat zdravotníkovi.

Krabice od banánů
Všechno vybavení zabalte do batohu a krabice od banánů. Tu upravíte tak, že zalepíte díru ve dně 
i víku, aby drobnější věci nevypadávaly. Jiné než banánové krabice, nebrat (velikost je normována 
do stanu, kde slouží jako nábytek). Je dobré zabezpečit krabici na cestu proti vlhku pomocí igelitu. 
Hlavně ale krabici převažte kusem provázku, aby se Vaše věci při převozu zbytečně nevysypaly. 

Zavařeniny, balíky
Uvítáme jakékoliv zavařeniny - máte-li nějaké starší přebytečné zásoby kompotů, marmelád, okurek 
a podobně, můžete je věnovat na tábor (stačí donést na klubovnu),  vřele je uvítáme.
Bude-li mít bohatou sklizeň čerstvého ovoce, rádi si na něm rovněž pochutnáme, můžete nám jej 
doručit v průběhu tábora balíkem, nebo osobně nebo po někom ze starších, kdo na tábor pojede.

Kolo na táboře
Důležitou součástí vybavení na tábor je kolo. Kola nám usnadňují překonávat pohodlně a rychle 
vzdálenosti v okolí tábora, které jsou pěšky zbytečně časově náročné, například na koupání, k 
zajímavým místům v okolí, atd. Jezdíme z 90% po lesních cestách a cyklostezkách, kterých je v 
okolí dostatek. 
Na tábor je však nutné brát kolo v bezvadném technickém stavu. Vybavení, které není povinné, ale je 
velmi vhodné a vítané, je nosič (je vhodný třeba na upevnění mokrých plavek při cestě od rybníka, 
nebo na výpravě), můžete přibalit i brašny, pokud máte.
Na táboře si vyhrazujeme právo kolo v případě vetší poruchy opravit na náklady rodičů. Menší opravy 
zvládáme svépomocí a jsme na to náležitě vybaveni, pokud však někdo bude mít nářadí svoje, je to 
jedině dobře, naučí se s ním aspoň zacházet.
Nejsou třeba žádné cyklistické zkušenosti, stačí, že už dítě na kole alespoň jednou jel. Nakonec již 
mnoho kluků se naučilo pořádně jezdit až na táboře.
Samozřejmě nezapomeňte na cyklistickou helmu, případně cyklistické rukavice. Přínos těchto 
bezpečnostních prvků již ocenil nejeden cyklista.
Vlčatům budou kola dopravena náklaďákem, je potřeba je také dopravit na klubovnu

Speciální vybavení pro táborovou hru
1 x táborový obleček - návod na ušití na poslední straně Džungle, jako látka poslouží staré bezvýhradně 
BÍLÉ prostěradlo a nějaký vhodný pásek

   Trapeři navíc:
zimní rukavice (čím tlustší tím lepší) – stejný účel jako loni
dřevěné zbraně, které si kluci vyrobí na schůzkách (bude dohlédnuto na jejich bezpečnost a odolnost, 
můžete se s nimi také seznámit ať vidíte, že to není o zdraví)
Sekera - na rozdíl od vlčat, si s sebou na tábor berou trapeři i sekeru. Využíváme ji opravdu často na 
vytváření nejrůznějších staveb, zpracování dřeva do tee pee, apod. Je dobré myslet i na to, že práce 
s dobrou, ostrou sekerou je paradoxně bezpečnější než s tupou a rezavou.

Konzultace
Místo schůzky k táboru, jejíž pevný termín nevyhovuje každému, vám i letos nabízíme možnost se 
na cokoliv zeptat osobně někoho z vedoucích. Máte-li jakékoliv nejasnosti nebo dotazy, neváhejte 
- můžete využít času po schůzce nebo se domluvit telefonicky na určitou dobu. Gabo (724 317 198 
- Vlčata) nebo 737 114 358 (Shorty - Trapeři) a 775 313 115 (Ged- Trapeři).

náčelník tábora: Gabo  zástupce : Shorty   program: Ged, Don, Darwin
zdravotník: Bart            hospodář: Don        tech. zajištění: Don
kuchyně: Don, Awasin

Džungle rodičům 2009
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(b) kapsář do stanu (vlčata)

(a) kapsář do týpí (Trapeři)

Obleček - v případě dotazů pište na ged.test@seznam.cz nebo 
volejte na 775 313 115 (Ged)

Program na táboře
Nejdůležitější část programu tvoří jako každý rok celotáborová hra, která nás zavede každý rok jinam - v čase i prostoru. 
Jednou jsme středověcí bojovníci a jindy spasitelé lidstva v daleké budoucnosti. Téma je však přísně tajné (ikdyž určitý 
náznak tu je...), to se dozvíme až po příjezdu na tábor. Kluci budou rozdělení do několika družin, které spolu i mezi sebou 
soutěží, plní nejrůznější úkoly, prozkoumávají blízké i vzdálené okolí tábora atp. Kromě táborové hry probíhá také výchova 
ve skautském duchu. 
V Traperech je to hlavně zdokonalování a rozvoj schopností získaných ve vlčatech, ale i pronikání do administrativy tábora. 
Jednoduše řečeno musí se zvládnout postarat sami o sebe a zároveň udělat o něco více pro věci společné, než kolik se po 
nich chtělo ve vlčatech.
Ve věku Vlčat je to hlavně výchova k samostatnosti, dobrým vztahům ve skupině a pracovitosti. Pro mnohé je velkou 
zkouškou už samotný delší pobyt bez rodičů, který je ale v tomto věku velice prospěšný! Stýskání je přirozené, ale snažíme 
se ho zahnat množstvím zážitků a rozptýlit rozumným přístupem vedoucích, z nichž mnozí sami zažili s našim oddílem 
své první tři týdny samostatnosti.
Pro menší kluky můžete udělat to, že jim budete často psát a přitom se vyvarujete 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”...

zde odstřihnout 

Přihláška na tábor
Přihlašuji svého syna ............................................................ na letní tábor 22. střediska Junáka Brno 
v roce 2009, který proběhne v termínu 1.7.–22.7. 2009.

Džungle rodičům 2009

- nejlepší je ušít obleček ze dvou dílů nebo z jednoho,kde díra na hlavu bude uprostřed          
- obleček bude sešitý na bocích, popřípadě na ramenech



Džungle rodièùm 1/2006

Letní tábor – brigáda            4
Zahajovací víkend s rodiči - STAVBA TÁBORA
Kdy: 26. - 28.6. 2009    Kde: tábořiště Lásenice, tábořiště 2,5 km od obce Lásenice    Doprava: autem po domluvě s vedením a dalšími brigádníky

Tento rok budeme tábořit přes všechny snahy znovu na Lásenici. Poslední tábor se zde konal r 2007 – Mongolsko, což není tak dávno. Opět nabízíme 
rodičům, příbuzným i kamarádům možnost podílet se na úpravě terénu, obnově potřebného materiálu a budování základních staveb tábora. Akce se 
již osvědčila v minulých letech nejen jako možnost vykonat více práce ve prospěch táborníků, nýbrž i jako možnost seznámit se mezi sebou a utužit 
vztahy. Brigáda se koná v posledních červnových dnech podle následujícího harmonogramu:

26.6. odjezd odpoledne v předem domluvených skupinách autem, příjezd na místo a společně s přítomnými členy vedení ubytování v týpí
27.6. ráno možný příjezd z Brna; hlavní náplní je práce na tábořišti jako výkopové práce, práce s dřevem – s pilou, sekerou, kladivem, dále pak stavba 
několika větších objektů – kuchyně, jídelna, hangár
28.6. odjezd brigádníků
 - další dny, tj. 29.-30.6. bude tábořiště hlídáno, nebude tu ovšem moc lidí, chcete-li využít těch pár dní na výlet na kole nebo procházky po okolí, je 
tak možno po domluvě učinit

Strava je po dobu výkonu zajištěna a hrazena oddílovým rozpočtem. S sebou je vhodné vzít si jídlo na pátek, na zbylé dny spíše tekutiny nebo energeticky 
hodnotnější potraviny.
S sebou je nutno vzít si na jednotlivce spacák, karimatku, pracovní oblečení i obuv, také pláštěnku a je dobré počítat jak s horkým, tak i s chladným 
počasím.
Pozor, auta se parkují asi 200m od tábořiště. V případě změn, dotazů a nejasností rozhodně podáme popis cesty.
S kým dojet? Rodiče mohou přijet s dítětem, mohou vzít také příbuzné a známé, ať je více rukou. Odjíždět se bude v neděli odpoledne. POZOR, pondělí 
a úterý bude na tábořišti pouze malý počet starších, případné setrvání vašeho potomka do začátku tábora konzultujte s náčelníkem.

Předběžné přihlášky a případné dotazy směřujte na organizátory:
           Darwin - 775 651 910 - darwin751@gmail.com , popřípadě Gabo - 724 317 198 - jiri.tuma@email.cz

Plán by se neměl měnit. Doufáme tedy, že se sejdeme v co nejhojnějším počtu a vybudujeme slušné zázemí pro letošní tábor. Za kolektiv vedení: 
Darwin.


