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Džungle
R O D I Č Ů M

Informační list 54. oddílu Trapeři Brno

Úvodem

Letní tábor 2021 – Trapeři

Vážení rodiče, přátelé a
kamarádi,

Termín:
od neděle 4. července do soboty 24. července 2021.
Termín brigády i s rodiči:
od pátku odpoledne 2. července do neděle 4. července (hlásit
se u Rolfa, krystof.popelka@
gmail.com)
Sraz:
7:10 (vlak jede 7:41) na Hlavním nádraží pod hodinami.
Návrat:
16.14 na Hlavním nádraží.
S sebou na sraz:
Kolo, helmu, malý batoh
s pláštěnkou, svačinou, pitím
a dvěma respirátory. Na
kolech pojedeme od vlaku na
tábořiště (asi 12 km).
Dokumenty a zdravotnické
propriety vybírané na srazu:
ZDRAVOTNICKÝ BALÍČEK od rodičů dětí užívajících pravidelně či nepravidelně nějaké léky. Balíček obsahuje právě tyto léky, podrobný
popis jejich dávkování a stručnou charakteristiku zdravotních indispozic, kvůli nimž dítě léky užívá. Pokud si přejete,
aby syn během tábora užíval
vitamíny, popřípadě jiné Vámi
preferované léky (máte s nimi dobrou zkušenost a předpokládáte, že nejsou standardním vybavením táborové lékarny), přiložte je rovněž 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;
pokud Vaše dítě žádné léky neužívá, zdravotnický balíček neodevzdáváte.
ZDRAVOTNICKOU OBÁLKU obsahující:
1/ všechny vyplněné a podepsané dokumenty, které najdete v této Džungli na stranách
3 až 6.

po roce nucených pauz v
naší činnosti můžu za vedení
Traperů říct, že na tábor
se těšíme jako nikdy dříve.
Příroda na dosah ruky, kontakt
bez nutnosti online připojení,
táborák … Doufáme, že to
máte stejně.
I na tomto táboře zřejmě budou
určitá omezení, jako tomu
ostatně bylo i minule. Budeme
se ovšem snažit, aby tábor
proběhl v rámci možností tak,
jako vždy.
Tak držte palce, ať se vše
povede.

Za vedení Traperů
Rolf
VEDENÍ TÁBORA

Náčelník tábora:
Aleš Otýpka (Ged)
775 313 115
ged.test@seznam.cz
Zdravotník:
Jan Dittrich (Spok)
608 136 635
dittrich.jan.cz@gmail.com
Program:
Jonáš Mahel (Hagin)
732 909 460
jonas.mahel@seznam.cz
Kuchyně:
Ivor Sekanina (Sokol)
732 603 809
finistx@gmail.com
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě potvrzuje dětský/á lékař/ka. Posudek nesmí být starší než
jeden rok (nařízení Junáka v
souvislosti s aktuální koronavirovou situací). Pokud tedy z
nějaké dřívější akce máte toto potvrzení, které není starší než jeden rok, nemusíte navštěvovat lékaře, neboť ostatní dokumentaci vyplňujete
jen Vy, rodiče.
Tábora se může zúčastnit jen dítě zdravé, případná závažnější onemocnění
s námi předem konzultujte
a menší běžné potíže (alergie apod.) vyplníte do Zprávy
pro táborového zdravotníka.
2/ kopii karty pojištěnce,
dobrovolně můžete přiložit
kopii očkovacího průkazu.
Obálku odevzdávejte podepsanou a nezapečetěnou –
zdravotník si bude její obsah
na srazu kontrolovat (bez
výše zmíněných, řádně vyplněných dokumentů nelze dítě na tábor přijmout).
Místo:
tábořiště Lásenice, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj (GPS 49°3’25.676“N,
14°59’13.78“E).
Adresa tábora:
Tábor 22. střediska Junáka
Brno, pošta Lásenice, 378 01.
Přihláška:
Za závaznou přihlášku
považujeme zaplacený
příspěvek na tábor viz informace k platbě. Prosíme o co
nejdřívější zaplacení.
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 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:
3500 Kč
Termín zaplacení:
pondělí 28. června 2021.
Kapesné:
max. 100 Kč.
Doprava materiálu:
a) tam: výběr věcí (batoh +
krabice) proběhne v pátek
2. července mezi 16. a 17. hod.
na klubovně (náklaďák přijede
v 17). V případě nutnosti je
možné donést věci dřív, a to po
domluvě s některým
z rádců či vedoucích
b) zpět: výdej věcí bude
hned po návratu 24. července. 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.
Závažnější případy řešíme
ve spolupráci s nemocnicí v
Jindřichově Hradci.
Všichni registrovaní členové
Junáka mají úrazové pojištění
v rámci organizace u
pojišťovny Generalli.
Covid info:
Aktuální informace týkající se
koronavirových opatření najdete na webových stránkách
střediska www.vlcata.org.
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Doporučený seznam vybavení pro Trapery a další podstatné informace
Seznam vybavení
1 x kalhoty dlouhé ke kroji
(přírodní barva, slušnější)
1 x kalhoty krátké ke kroji
(přírodní barva, slušnější,
nikoliv barevné plážovky a
crocsy!!!)
1 x krojová košile + šátek +
turbánek
2–3 x kraťasy pro sport a
běžný táborový život
5 x tenčí ponožky
5 x teplé ponožky
1 x oddílové triko
3–4 x triko s krátkým
rukávem
2 x flanelová košile nebo
mikina
dostatečné množství
spodního prádla
1 x tepláková souprava
1 x oblečení na spaní
1 x svetr
1 x větrovka a šusťáky či jiné
rychleschnoucí (outdoorové)
kalhoty
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 (na
zašpinění až roztrhání)
1x pohorky
1x 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
(označené!!! O tento kus
cenného majetku bývají časté
spory, na něž jsou místní
soudy krátké...)
1 x hrníček (dobrovolně)
1 x PET láhev 1,5 l, ne menší!
1 x baterka + 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; cyklistické rukavice,
kdo chce
1 x táborový obleček (viz
níže), KPZ (kdo má), knížečku s metodikou, potřeby na
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psaní, nůž, pastelky, blok, tábornický deník, adresy, sirky
zabezpečené proti vlhku, 5
m tenkého lanka, sekera, 10
hadráků – kdo nemá, aspoň
matriál na jejich výrobu (staré ponožky, noviny, izolepy...)
Všechny věci doporučujeme
podepsat. Nepodepsané již
možná nikdy neuvidíte!
Dále nezapomeňte, že balení
je činnost, kterou by Trapeři
měli zvládnout samostatně,
maximálně 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 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 táboře přijede zpět
v pořádku, nevyhazujte ji, ale
schovte na příští rok!

Také výlety na kolech mohou
mít mnohem vzdálenější cíl, než
pěší.
Na tábor je však nutné brát
kolo v bezvadném technickém
stavu (zvláště důležité jsou
brzdy) a přizpůsobené postavě dětí (na táboře je opravdu
pozdě na zjištění, že nám kluk
z kola vyrostl). Na táboře si
vyhrazujeme právo kolo v
případě vetší poruchy opravit
(případně dokoupit potřebné
díly) na náklady rodičů. 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.

Brašny a nosič
Velmi vítaným vybavením
ke kolu jsou nosič na kolo a
brašny. 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 doCo nebrat
veze rovnou na cílové místo,
Na tábor je zakázano brát:
ovšem možnost mít věci na
mobilní telefony, elektronické cestu uložené vzadu na nosiči
hračky a zařízení (mimo baje pohodlná. Brašny na nosiči
terky, světel na kolo a tachose nelepí na zpocená záda,
metru) a jakékoliv předměty
netlačí popruhami do beder,
nehodící se na letní tábor, po- a jejich váhu, ačkoliv se do
případě porušující zákony ČR nich vejde nepoměrně větší
nebo propagující jejich poru- množství věcí než do malého
šování. Vedení si vyhrazuje
batohu, nepocítíte tak radikálprávo tyto věci zabavit a vrátit ně. Proto určitě všem, kteří je
na konci tábora rodičům. Tyto mají, doporučujeme vzít je s
věci narušují atmosféru tábora sebou na tábor.
nebo mohou v krajním případě negativně ovlivnit výchovu Kroj
Vašich dětí i dětí ostatních,
Skautský kroj je pro všechny
proto je na táboře nechceme. Trapery povinnou součásPro komunikaci s rodiči potí vybavení. Nejsme žádní
užíváme velmi staromódní a
skautští fundamentalisté, propředraženou poštu. Mobily
to je nám celkem jedno, jaký
máme na táboře pro přivolání bude mít košile odstín, nejezpomoci nebo k vyřízení důdíme v něm na každou výpraležitých organizačních věcí.
vu... Ale právě na táboře má
Budete-li něco závažného
toto slavnostní oblečení své
potřebovat, pošlete SMS námísto. Náš oddíl není parta
čelníkovi tábora Spokovi nebo nezávisle se bavících pionýrů,
náčelníkovi Traperů Rolfovi
ale má své tradice. Proto není
(viz tabulka s kontakty na str. možná účast u táborového
1). Telefony se budeme snažit ohně nebo ranním nástupu
v rámci možností zapínat
bez kroje.
pravidelně přibližně jednou
Máte-li doma odrostlý kroj,
denně až jednou za dva dny.
zkuste ho nabídnout na kluNěkdy se stane, že jsme přes
bovně, nová košile se dá kounoc na výletě mimo tábor, kde pit za cca 500 korun.
nemusí být vždy signál.
Všechno vybavení na kroj
dostávají Vlčata zdarma ke
Kolo
splnění nováčkovské zkoušky.
Stejně jako každý rok, i letos
Ostatní je možné koupit ve
s sebou na tábor budeme brát
skautských prodejnách nebo
kola. Díky kolům se můžeme
přímo na táboře.
například zajet vykoupat a ne- Kromě kroje bereme taky odzabere nám to celé odpoledne. dílové tričko.

Táborový obleček
Vážení rodiče, na letošní tábor
bude na obleček potřeba bílé
tričko z domu. Triko by mělo
být volné, aby si jej kluci mohli
obléct i přes jinou vrstvu oblečení.
S trikem se bude dále pracovat a
vrátí se v dosti jiném stavu, než
jej kluci odvezou, tak abyste s
tím počítali.
Pošta a balíky
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 (přejídání,
hádky, soutěž, komu toho přijde 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, včetně sladkostí, je v ceně
tábora a je zbytečné utrácet za
poštovné.
Kapsář do týpí
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Zpráva pro táborového zdravotníka
Důležité informace o zdravotním stavu dítěte:

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

Prohlášení rodičů
Souhlasím s účastí svého syna ................................................................................ na letním táboře Junáka – českého skauta, střediska
Stopadesáttrojka Brno, z. s. v termínu 4.–24. července 2021. 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.
Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábora:........................................................................................................................

Souhlas s používáním sportovního vybavení
Souhlasím, aby se můj syn ................................................................................................... v průběhu letního tábora Junáka – českého
skauta, střediska Stopadesáttrojka Brno, z. s. v termínu 4.–24. července 2021 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.
Podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábora:........................................................................................................................

Džungle rodičům, léto 2021
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Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a
škole v přírodě
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte
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)

Datum vydání posudku

Jméno a podpis lékaře, razítko zdravotnického zařízení

*) Nehodící se škrtněte.
Džungle rodičům, léto 2021
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Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte
vedoucímu a zdravotníkovi akce:
V době pobytu na letním táboře Junáka – českého skauta, střediska Stopadesáttrojka Brno, z. s. v termínu
4.–24. července 2021 souhlasím s poskytováním 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 Janu Dittrichovi, nar. 18. září 1996, bytem Oblá 81, Brno 634 00.
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				

Džungle rodičům, léto 2021
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Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka tábora
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil osobě …………………………………………………………………………………………
(rodné číslo: ………………………………………………) změnu režimu, uvedená osoba nejeví známky akutního
onemocnění (průjem, zvýšená teplota atd.), neprojevují se u ní a v posledních dvou týdnech neprojevily
příznaky virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
a hygienik ani ošetřující lékař jí nenařídili karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou
týdnech přišla tato osoba do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s vymezením osob s rizikovými faktory (viz níže) a s doporučením,
abych zvážil(a) tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na táboře.
Uvedená osoba je schopna se zúčastnit skautského tábora v termínu ………………………………………………………

Beru na vědomí, že v případě výskytu infekce nemoci covid-19 na táboře, bude tento tábor ukončen. Pak
jsem povinen zajistit, osobně či pověřenou osobou, odvoz výše uvedeného účastníka z tábora domů a
následně se řídit pokyny hygienika a ošetřujícího lékaře. V případě ukončeného tábora si jsem vědom(a),
že nemohu očekávat vrácení celého táborového poplatku, ale maximálně dosud nevynaložené části (což
s ohledem na fixní náklady tábora nemusí odpovídat poměrné části za nerealizované dny).

Kontakt, funkční v době konání tábora, pro případ nutnosti bezodkladného návratu účastníka domů:
jméno a příjmení: …………………………………………………………………………… telefon: …………………………………………
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje prohlášení bylo nepravdivé.

V …………………………………
dne ……………………………… ………………………………………………………………………
(podpis zákonného zástupce účastníka, nebo podpis dospělého účastníka, ze dne odjezdu na tábor)

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou
farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která
s ní žije ve společné domácnosti.

Džungle rodičům, léto 2021
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