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Letní tábor 2015 – Vlčata + Trapeři

Informační list 48. smečky Vlčat a 54. oddílu Trapeři Brno
Džungle

Termín:
od středy 1. července do 
středy 22. července 2015.
Termín brigády i s rodiči:
Tak jako každý rok vítáme 
dobrovolníky z řad rodičů, 
členů, rádců a činovníků, 
kteří nám chtějí pomoci s 
budováním nejdůležitějších 
táborových staveb. Brigáda 
letos začíná v pátek 26.6. 
a končí v neděli 28.6. 
odpoledne. S sebou je třeba 
pracovní oblečení, spacák a 
karimatka, neboť obvykle 
přespáváme v týpí. Svou 
účast na této akci prosím 
také potvrďte Darwinovi.

Sraz:
Trapeři i Vlčata 8.45 na 
Hlavním nádraží pod ho-
dinama.
S sebou na sraz:
kolo, helmu, malý batoh 
s pláštěnkou, svačinou a 
pitím. Na kolech pojedeme 
od vlaku na tábořiště (asi 
12 km).
Dokumenty vybírané na 
srazu :
Posudek o zdravotní způ-
sobilosti dítěte k účasti na 
zotavovací  akci a škole v 
přírodě necháte vyplnit a 
podepsat lékařkou Vašeho 
dítěte, pokud ho ovšem ne-
máte z jiné předchozí akce 
(např. školy v přírodě) star-
ší než jeden rok – pak nám
ho můžete dát rovnou na 
srazu
Kopie průkazu pojištěn-
ce(odevzdáte na srazu).
Více o potřebných doku-

mentech a lécích se dozvíte 
na straně č. 4.

 Návrat:
16.04 na Hlavním nádraží 
vlakem od Žďáru n/ Sáz.
Místo:
1.5 km od obce Bohdalov 
okr. Žďár n/Sázavou. GPS: 
49.4656069N 
15.87224117E

Adresa tábora:
Pozor změna!!! 
Přezdívka (jméno) 
Tábor 22. střediska Junáka 
Brno 
592 13 Bohdalov

Přihláška:
přihlášku je třeba poslat 
do 19.6. 2015 emailem na 
adresy: 
- darwin751@gmail.com 
(Darwin za Vlčata) 
- honzaczech@atlas.cz 
(Bart za Trapery). 
Závaznou přihláškou je 
pak zaplacení poplatku.

Platba:
platbu je možno provádět 
pouze bezhotovostně 
převodem na účet. Číslo 
účtu je 2800726351/2010
. Jako variabilní symbol 
uveďte rodné číslo vašeho 
dítěte a do poznámky 
pro příjemce napište jeho 
jméno nebo přezdívku. 
V případě  zájmu 
vystavíme fakturu, žádost 
či jiný potřebný doklad 
k získání příspěvku od 
zaměstnavatele.

Cena:
2900 Kč.
Termín zaplacení:
19. června 2015.
Kapesné:
max. 100 Kč.

Doprava materiálu:
a) tam: veškeré vybavení 
se bude vybírat ve čtvrtek 
25.6. do 19.00 hod. na 
klubovně. Po dohodě s 
rádci či vedením je možno 
banánovku a batoh donést i 
dříve na schůzku.
b)zpět:Výdejvěcí bude 
hned 22.7. na klubovně po 
návratu, později opět po 
domluvě s vedením.

R O D I Č Ů M

úvodem

vedení tábora a dů-
ležité kontakty

náčelník tábora:
Darwin (775 651 910)
náčelník Traperů:
Bart (724 1620 74)
náčelník Vlčat:
Darwin (775 651 910)
program:
Rolf a Sam
zdravotník:
Astap (734 574 243)
kuchyně:
Lee

Vážení rodiče a táborníci,jak praví 
jedno otřepané rčení, změna je 
život a život je změna. Nikdo se 
změnám nevyhne, a kdo se jim 
vyhýbá, časem jim podlehne jinak, 
než by chtěl. My jsme však změně 
vyšli vstříc a vyrazíme letos po 6 
letech na jiné tábořiště a snad vůbec 
poprvé na zapůjčené tábořiště. Tato 
louka u lesa a rybníka se nachází v 
mírně zvlněné krajině Vysočiny, 
kde hájky a lesíky střídají pole, 
louky, stružky potůčků.Nechybí 
však ani husté lesy, skály a tichá 
zákoutí, která tak dobře známe z 
Lásenice.Doufejme, že nám bude 
přát počasí a dobrá nálada, až se 
půjdeme podívat do Žďárských 
vrchů, Arnoleckých hor, údolí řek 
Sázavy a Oslavy a nebo si prostě 
budeme jen užívat s kamarády 
odpolední siestu ve stínu lesa.

Darwin



Letní tábor 2015 –  vybavení

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 fl anelová 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, tábornický de-
ník, adresy, sirky zabezpečené 
proti vlhku, 5m tenkého lanka, 
10 hadráků - kdo nemá, aspoň 
matriál na jejich výrobu: staré 
ponožky, noviny, izolepy...
Trapeři navíc: sekera.
Všechny věci, nejen u vlčat, 
doporučujeme podepsat. Ne-
podepsané již možná nikdy 
neuvidíte!
Dále nezapomeňte, že balení je 
činnost, kterou by minimálně 
Trapeři měli zvládnout samo-
statně, 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 
nevypadávaly. Jiné než baná-
nové krabice, nebrat (velikost 
je normována do stanu či týpí, 
kde slouží jako nábytek). Je 
dobré zabezpečit krabici na ces-
tu proti vlhku pomocí igelitu. 
Pokud krabice po táboře přije-
de zpět v pořádku, nevyhazujte 
ji, ale schovte na příští rok!

Co nebrat 
Na tábor je zakázano brát: 
mobilní telefony, trezory, 
elektronické hračky a zařízení 
(mimo baterky, světel na kolo 
a tachometru) a jakékoliv 
předměty nehodící se na letní 
tábor, popřípadě porušující 
zákony ČR nebo propagující 
jejich porušování. Vedení si 
vyhrazuje právo tyto věci za-
bavit a vrátit na kon ci tábora 
rodičům. Tyto věci na rušují 
atmosféru tábora nebo mohou 
v krajním případě negativně 
ovlivnit výchovu Vašich dětí 
i dětí ostatních, proto je na 
táboře nechceme. Pro komuni-
kaci s rodiči používáme velmi 
sta romódní a předraženou 
poštu. Mobily máme na táboře 
pro přivolání pomoci nebo k 
vyří zení důležitých organizač-
ních věcí.                                 

Kolo
Stejně jako každý rok, i letos 
s sebou na tábor budeme brát 
kola. Díky kolům se můžeme na-
příklad zajet vykoupat a nezabere 
nám to celé odpoledne. Také vý-
lety na kolech mohou mít mno-
hem vzdálenější cíl, než pěší. 
Na tábor je však nutné brát kolo 
v bezvadném technickém stavu 
(zvláště důležité jsou brzdy) 
a přizpůsobené postave dětí (na 
táboře je opravdu pozdě na zjiš-
tění, že nám kluk z kola vyrostl). 
Na táboře si vyhrazujeme právo 
kolo v případě vetší poruchy 
opravit (případně dokoupit 
potřebné díly) na náklady rodi-
čů. Je totiž nezbytně nutné mít 
pojízdné kolo po celou dobu 
tábora. Menší opravy zvládáme 
svépomocí a jsme na to náležitě 
vybaveni nářadím, pokud však 
někdo bude mít nářadí svoje, je 
to jedině dobře, naučí se s ním 
aspoň zacházet.
Pokud jde o vlčata, nejsou třeba 
žádné cyklistické zkušenosti, 
stačí, že dítě už na kole aspoň 
jednou jelo.
Na závěr bych chtěl poprosit 
všechny rodiče aby své dítě na 
tábor vybavili také cyklistickou 
helmou, případně cyklistický-
mi rukavicemi. Přínos těchto 
bezpečnostních prvků již ocenil 
nejeden cyklista.     

Brašny a nosič
Velmi vítaným vybavením ke 
kolu jsou nosič na kolo a braš-
ny. Nejsou sice povinné a je 
možné absolvovat i vícedenní 
výlet na kole s batohem na 
zádech, navíc máme  většinou 
doprovodné auto, které větší 
kusy vybavení doveze rovnou 
na cílové místo, ovšem mož-
nost mít věci na cestu uložené 
vzadu na nosiči je pohodlná. 
Brašny na nosiči se nelepí na 
zpocená záda, netlačí popru-
hami do beder, a jejich váhu, 
ačkoliv se do nich vejde nepo-
měrně větší množství věcí než 
do malého batohu, nepocítíte 
tak radikálně. Proto určitě 
všem, kteří je mají, doporuču-
jeme vzít je s sebou na tábor.

Kroj
Skautský kroj je pro všechny 
Trapery i Vlčata povinnou sou-
částí vybavení. Nejsme žádní 
skautští fundamentalisté, proto 
je nám celkem jedno, jaký bude 
mít košile odstín, nejezdíme 
v něm na každou výpravu... 
Ale právě na táboře má toto 
slavnostní oblečení své místo. 
Náš oddíl není parta nezávisle 
se bavících pionýrů, ale má své 
tradice. Proto není možná účast 
u táborového ohně nebo ran-
ním nástupu bez kroje. 
Máte-li doma odrostlý kroj, 
zkuste ho nabídnout na klubov-
ně, nová košile se dá koupit za 
cca 500 korun.   
Všechno vybavení na kroj do-
stávají Vlčata zdarma ke splnění 
nováčkovské zkoušky. Ostatní je 
možné koupit ve skautské pro-
dejně nebo přímo na táboře.
Kromě kroje bereme taky oddí-
lové tričko.

(b) kapsář do stanu (vlčata)

(a) kapsář do týpí (Trapeři)



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, vyskytovaly se dříve v 
souvislosti s nimi některé problémy (pře-
jídání, hádky, soutěž, komu toho přijde 
víc...), které se vyřešily tím, že jsme adres-
né balíky na tábor zakázali. Pokud chcete 
poslat na tábor balík “na přilepšenou”, 
pošlete něco (buchty, ovoce...) pro všech-
ny. Adresné balíky s horami bonbónů a 
čokolády kazí nejen zuby a žaludek, ale 
hlavně morálku dětí na táboře. Pamatujte, 
že veškeré jídlo, včetně sladkostí, je v ceně 
tábora a je zbytečné utrácet za poštovné.

Letní tábor 2015  –  informace

Táborový obleček

Pošta a balíky

Darwin

Případné dotazy na konstrukci směřujte na Sama či Rolfa.

Letošní obleček se skládá ze dvou částí- haleny, která vznikne prostým přeložením pru-
hu látky, vystřižením otvoru pro hlavu a sešitím na bocích.
Konstrukce kapuce je zdánlivě složitější. Látku přeložíme napůl a načrtneme přibližně 
tvar. Sklad se bude nacházet na horním okraji kapuce. Vystřihneme a sešijeme.
Tip: jako šablonu použijte kapuci z nějaké bundy. tu přiložte na papír, zruba obtáhně-
te, potom stačí jen dokreslit zadní prodloužení do špičky a spodní límec. Límec bude 
vypadat pěkně i natřásněný.

Puťák
Puťák 2015 - ve dnech 30.7.-2.8. se bude konat puťák pro všechny zájemce z řad Trape-
rů, Vyrion a jejich vedení.  Trasa v délce cca 60 km povede pravděpodobně vrcholový-
mi částmi Českomoravské vrchoviny.
V případě zájmu kontaktujte Darwina



Letní tábor 2015  –  informace   

Dokumenty vybírané na srazu a zdravotní zabezpečení 

V den odjezdu na tábor  si od Vás zdravotník převezme tzv. zdravotnickou obálku a od rodičů 
dětí užívajících pravidělně léky i zdavotnický balíček. 

Zdravotický balíček obsahuje: veškeré léky, které Váš syn užívá. Nezapomeňte do něj prosím 
vložit  podrobný popis dávkování léků a stručnou charakteristiku zdravotních indispozic Vaše-
ho dítěte. Pokud si přejete, aby syn  během tábora užíval vitamíny popřípadě jiné Vámi prefe-
rované léky (máte s nimi dobrou zkušenost a předpokládáte, že nejsou standardním vybavením 
táborové lékarny), přiložte je rověnž  společně s krátkým popisem do zdavotnického balíčku. 
Kluci u sebe nesmí mít žádné léky - veškeré léky musí být na srazu v rámci zdravotnického 
balíčku odevzdány zdravotníkovi.

Zdravotnická obálka obsahuje:  potvrzení o bezinfekčnosti (vyplněné v den odjezdu na tábor), 
souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte zdravotníkovi (vedoucí-
mu), souhlas s používáním sportovního vybavení, kopii karty pojištěnce, posudek o způsoby-
losti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě (potvrzený od ošetřujícího dětského 
lékaře, nesmí být starší jak jeden rok). Je možné také nepovině přiložit kopii očkovacího 
průkazu.
Obálku prosím odevzdávejte podepsanou a nezapečetěnou - zdravotník si bude její obsah na 
srazu kontrolovat (bez výše zmíněných řádně vyplněných dokumentů nelze dítě na tábor pří-
jmout). Většinu požadovaných dokumentů naleznete předtištěných níže v přílohách Džungle. 

Všichni registrovaní členové Junáka mají úrazové pojištění v rámci organizace u pojištovny 
Generalli. Na letním táboře s sebou máme standardně vybavenou lékárnu a kvalifikovaného 
zdravotníka. Letního tábora se může zůčastnit jen dítě zdravé, ostatní po konzultaci s ve-
doucím a zdravotníkem tábora. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte zdravotníka 
kontaktovat prostřednictvím e-mailu:  davidek.email@gmail.com nebo telefoního čísla: 
734 574 243. Veškeré dotazy Vám rád zodpoví. 

Astap



Jméno a příjmení posuzovaného dítěte

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci 
a škole v přírodě

Letní tábor 2015  –  prohlášení a formuláře

Datum narození

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu

Část A
Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci
a) je zdravotně způsobilé *)
b) není zdravotně způsobilé *)
c) je zdravotně způsobilé za podmínky – s omezením *):

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby 
nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Část B
Potvrzuji, že posuzované dítě
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (ANO - NE) *)
b) je proti nákaze imunní (typ/druh)
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)
d) je alergické na
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)

*) Nehodící se škrtněte.

Datum vydání posudku Jméno a podpis lékaře, razítko zdravotnického zařízení



Džungle rodičům léto/2015 – informační zpravodaj 48. smečky Vlčat a 54. oddílu Trapeři. Vyšlo jako 99. publikace ediční řady Prales. Vychá-
zí občas. Určeno pro vnitřní potřebu 22. střediska Junáka Brno. Na vydání se podíleli: Darwin,  Vuk, Sam a Sokol. Neprodejné a jedinečné. Vyšlo v červnu 2015 
(pravděpodobně). 

Letní tábor 2015  –  prohlášení a formuláře

Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu/zdravotní-
kovi akce:
V době konání Letního tábora Junáka - svazu skautů a skautek ČR, střediska „Stopadesáttrojka“ Brno, 
tj. od 1. července do 22. července 2015 souhlasím s poskyto-váním informací o zdravotním stavu mého 
nezletilého syna ......................................................................... nar. ............................................. ve smyslu 
ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o zdravotních službách“) panu Petru Davídkovi nar. 10. ledna 1993, bytem Veletržní 3, Brno.

Kontaktní údaje zákonných zástupců nezletilého: 

V případě nutnosti, prosím, kontaktujte zákonné zástupce výše uvedeného dítěte na těchto telefonních 
číslech:

Příjmení, jméno: …………………………………………, telefonní číslo: ………………………

        telefonní číslo: ………………………

Příjmení, jméno: …………………………………………, telefonní číslo: ………………………

        telefonní číslo: ………………………

V ………………… dne……………………… 

Podpisy zákonných zástupců nezletilého:

……………………………… ………………………………

příjmení, jméno   příjmení, jméno

……………………………… ………………………………

      podpis     podpis



Letní tábor 2015  –  prohlášení a formuláře

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému synovi ...............................................................................................................................

rodné číslo: ............................................................................................................................................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující 
lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, 
které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se skautského letního tábora Junáka - svazu skautů a skautek ČR, střediska „Stopadesáttrojka“ Brno 
v termínu 30. června – 20. července 2013.
Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje prohlášení bylo nepravdivé.

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na 

Prohlášení rodičů
Souhlasím s účastí svého syna ................................................................................ na Letním táboře Junáka - svazu skautů a 
skautek ČR, střediska „Stopadesáttrojka“ Brno v termínu 1. července – 22. července 2015. Po dobu konání tábora předávám 
zodpovědnost za svého syna vedoucímu oddílu. Prohlašuji, že uhradím v požadovaném termínu případné hotově placené 
lékařské ošetření, dokoupené vybavení (v případě potřeby vybavení nad 100 korun bude konzultováno s rodiči telefonicky) a 
úmyslně poškozený materiál.

.........................................................................................

Zpráva pro táborového zdravotníka
Pravidelně užívané léky (název, na co,dávkování,…), případně další důležité informace o zdravotním stavu:

Kontakt na rodiče v době konání Letního tábora (jméno a telefon): ...................................................................................................

Souhlas s používáním sportovního vybavení

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na 
.........................................................................................

Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na 
.........................................................................................

Souhlasím, aby se můj syn ................................................................................................... na Letním táboře Junáka - svazu skautů 
a skautek ČR, střediska „Stopadesáttrojka“ Brno účastnil programu využívajícím následující vybavení a mohl toto vybavení 
používat: kolo s příslušentvím, loď s příslušenstvím, horolezecké vybavení (lana, úvazky, jistící prostředky). 

Zodpovědný vedoucí bude v plném rozsahu (dítě v dostatečném rosahu) informován o bezpečnosti a pravidlech používání 
výše uvedeného technického vybavení.


