
 
309. oddíl skautů Střelka, 309. smečka vlčat Lišáci 
Tábor Sedlo u Jindřichova Hradce, 10.–31. 7. 2010 

Nakládání zavazadel na tábor se uskuteční v pátek 9. 7. 2010 
v 17 hod. u klubovny Černokostelecká 50 (u zadního vchodu). 

Odjezd na tábor je v sobotu 10. 7. 2010. 
Sraz je v 6.50 hodin na nádraží Praha-Vršovice. 
Odjíždíme v civilu – bez krojů. 

Před odjezdem budeme vybírat (pokud možno už v pátek při nakládání zavazadel): 
 list účastníka (naleznete jej na poslední stránce tohoto zpravodaje); 
 průkaz zdravotní pojišťovny (nebo jeho fotokopii); 
 očkovací průkaz (nebo jeho fotokopii); 
 osobní léky (se jménem a návodem k použití); 
 kapesné v obálce se jménem max. do 300,- Kč (od vlčat). 

Adresa tábora: jméno, 
 Skautský tábor 35. střediska Junáka – Sedlo 
 378 32 Číměř 

Návrat z tábora je v sobotu 31. 7. 2010 
po 15 hod. ke klubovně Černokostelecká. 

Nedávejte dětem na tábor kuličkové zbraně, repelenty ve spreji a jiné nebezpečné 
věci! Dále jsou na táboře vzhledem k jeho náplni nevhodné elektronické hry a příliš 
cenné věci. U fotoaparátů prosíme zvažte jeho hodnotu pro případ poškození nebo 
ztráty (za poškození nebo ztrátu nemůžeme ručit), současně zvažte i výši kapesného. 
Na tábor prosíme neposílejte balíčky s potravinami a ovocem! Prvním jídlem na 
táboře bude večeře, dejte dětem balíček na cestu, ale nedávejte jim jídla příliš mnoho. 
Návštěvy rodičů v táboře z výchovných a zdravotních důvodů nejsou povoleny. 

V případě, že byste si chtěli vyzvednout dítě na táboře před odjezdem, je nutné nám 
to ohlásit předem. 

Případné dotazy: Tomáš Hejda – Mudrc, tel. 608 040 701, e-mail: tohe@centrum.cz



TÁBOROVÝ ŘÁD 
1. Veškerá ustanovení a pokyny vedení tábora jsou pro mne závazná a budu se 

jimi řídit. 
2. Bez vědomí a svolení vedoucího nebo jeho zástupce se nevzdálím z tábora. 

Odchází-li družiny za denním programem mimo tábor, rádce ohlásí vedoucímu, 
kam jdou a kdy se asi vrátí. 

3. Budu udržovat pořádek ve stanu, na tábořišti a dbát na osobní hygienu. 
4. Budu chránit a šetřit přírodu, nebudu běhat a chodit po polích a loukách, které 

nemáme pronajaty. Netrhám ovoce a zeleninu na cizím pozemku. 
5. Ctím kruh vlajkového stožáru a táborového ohně. 
6. Mimo určenou službu nebudu chodit do kuchyně. Vezmu si pouze tolik jídla, 

kolik sním! Ve stanu nebudu přechovávat žádné jídlo. Stravování mimo prostor 
jídelny není na táboře povoleno. 

7. K pití budu používat jen připravené nápoje z kuchyně, balenou vodu nebo nápoje 
připravené výhradně z pitné vody v kuchyni. 

8. Při rozdělávání ohně budu dodržovat bezpečnostní opatření. 
Oheň budu rozdělávat pouze s vědomím vedoucího nebo rádce. 

9. Budu používat jen určeného záchodu, kde je i voda k umytí rukou. 
Na čištění zubů budu používat pouze pitnou vodu. 

10. Každý úraz či zdravotní potíže ohlásím ihned zdravotníkovi. 
11. Bez povolení nevstupuji do cizích stanů, tee-pee a dalších objektů. 

Nálezy ztracených věcí ohlásím vedoucímu. 
12. Koupání bude probíhat pouze na určeném místě za dozoru vedoucího. 

Použití nadlehčovacích pomůcek určuje vedoucí. 
Bez pokynu vedoucího nikdo nevstoupí do vody! 

13. V době nočního klidu neruším ostatní, dbám pokynů noční hlídky. 
V nutných případech budím vedoucího. 

14. Šetřím zařízení tábora – náš společný majetek. Očištěné, vypůjčené nářadí vracím 
na místo nejpozději do večerky. Do nářaďového stanu a skladu kuchyně mají 
přístup pouze ti, kteří jsou tím pověřeni. 

15. Nejméně jedenkrát týdně dám o sobě vědět rodičům. 
16. Nesahám na psy a jiná zvířata. 
 
S tímto Táborovým řádem se seznámím spolu s rodiči doma před táborem. 



DENNÍ ROZVRH 
7.00 Budíček služby 
7.30 BUDÍČEK 
7.35 – 8.05 Rozcvička, mytí, úklid 
8.05 – 8.30 Snídaně 
8.30 – 8.40 Duševní gymnastika 
8.40 – 8.50 Ranní nástup, vztyčení vlajky 
8.50 – 10.20 I. část dopoledního programu 
10.20 – 10.30 Svačina 
10.30 – 12.30 II. část dopoledního programu 
12.30 – 13.00 Oběd 
13.00 – 14.00 Polední klid 
14.00 – 16.00 I. část odpoledního programu 
16.00 – 16.15 Svačina 
16.15 – 18.30 II. část odpoledního programu 
18.30 – 19.00 Večeře 
19.00 – 19.10 Večerní nástup – hodnocení dne 
19.10 – 19.40 Osobní volno, osobní hygiena 
19.40 – 22.00 Večerní program 
21.30 VEČERKA pro vlčata 
22.00 VEČERKA pro skauty, porada vedení tábora 
24.00  VEČERKA pro rovery 
 
Za dodržování denního rozvrhu odpovídá vedoucí dne. Denní rozvrh je závazný pro 
všechny táborníky, úpravy jsou v pravomoci vedení tábora. 

ČÍSLA ÚČASTNÍKŮ TÁBORA 
1 Medvěd 
2 Opo 
3 Panda 
4 Mudrc 
5 Mrňous 
6 Bobr 
7 Marek 
8 Smíšek 
9 Ještěrka 
10 Sysel 

11 Myšák 
14 Pirát 
15 Šváb 
16 Bob 
17 Žralok 
18 Vydra 
20 Šíp 
22 Šmudla 
24 Kouzelník 
26 Bart 

30 Achil 
31 Kulda 
32 Klára 
34 Kuba Mácha 
35 Citrón 
38 Ježek 



POVINNOSTI TÁBOROVÉ SLUŽBY 
1. Služba začíná v 17 hod a předává se v tutéž hodinu další den. Přebírá od minulé 

služby uklizený tábor včetně kuchyně. Předávky se účastní rádce staré a nové 
služby a vedoucí dne, kteří překontrolují tábor. Při nedostatcích se předání služby 
odkládá, dokud není vše v pořádku. Předávání však nesmí ohrozit přípravu jídla 
ani chod tábora, a proto v tu chvíli mají službu obě skupiny. 

2. Služba vstává dříve a připravuje snídani. Samostatně připravuje i obě svačiny. Při 
přípravě oběda a večeře je k ruce kuchaři. Zajišťuje neustálou dostupnost pití. 

3. Služba dbá na dostatečnou čistotu a pořádek v kuchyni (uložení potravin, dřeva, 
odpadků atd.) a v jídelně. 

4. Zajišťuje zásobu pitné vody a dřeva. 
5. Po jídle umývá nádobí a zajišťuje jeho uklizení. 
6. Dbá na pořádek v táboře, pravidelně doplňuje vodu na mytí rukou. 
7. Plní úkoly dle pokynů vedoucího dne a kuchaře. 
8. Kontroluje, eviduje a udržuje táborové nářadí v řádném stavu. Večer obchází tábor 

a ručí za to, že nikde neleží zapomenuté nářadí. Nářaďový stan udržuje v pořádku. 
9. Služba ráno vztyčuje vlajku a večer po předání kuchyně ji snímá. 
10. Služba zajišťuje noční hlídku. 

a. Hlídka odpovídá za dodržování klidu a za bezpečnost celého tábora. 
b. Hlídka se v táboře chová tiše, aby nerušila ostatní. Ve stanovený čas budí 

dalšího člena služby. 
c. Pokud by došlo k jakémukoliv ohrožení tábora, upozorní okamžitě kohokoliv 

z vedoucích či rádců. 
d. Poslední hlídka budí vedoucí a službu podle rozpisu. 

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ 
Oblečení: skautský kroj (skautská košile, šátek, turbánek, kalhoty hnědé, zelené či 
černé barvy), oddílové tričko, spací pytel, karimatku (starší deku), pevné boty (ne 
nové), gumové holínky, pláštěnku (ne pouze nepromokavou bundu), tenisky, sandály, 
teplé ponožky, spodní prádlo, pyžamo, tepláky, trička, bundu, ponožky, plavky 
(klasické, ne kraťasy), svetr. Veškeré oblečení spíše tmavé barvy. 
Dále: kapesníky, čepici, hygienické potřeby (kartáček a zubní pasta, mýdlo, hřeben, 
šampon na vlasy), ručníky, 2x utěrku na nádobí, ešus, hrníček, lžíci, nůž, psací 
potřeby, skautský zápisník, stezku, láhev na vodu, šicí potřeby, baterku, opalovací 
krém, prací prášek, brýle proti slunci, pomůcky pro neplavce, jelení lůj, batůžek na 
výpravy, dárek či dárky do tomboly. 
Vlčata navíc: desatero a knížku vlčků (kdo má) a tmavé tričko na odbarvování. 
Skauti navíc: vybavené a funkční jízdní kolo (doporučujeme s nosičem!), cyklistickou 
helmu, základní nářadí na opravy, náhradní duši, věci na opravu zbrání(vlastní pásku) 
a bílé tričko na barvení. 
Podle záliby a možností: hudební nástroj, knížku, skauti vlastní sekerku apod.  
Doporučujeme věci zabalit do staršího kufru. Všechno pokud možno označené číslem 
účastníka.



LIST ÚČASTNÍKA 
skautského tábora 309. oddílu, Sedlo 2010 

 

1. Prohlášení zákonných zástupců 
Jméno dítěte: ...................................................................................................... 
Rodné číslo: .................................../..............., 
Bydliště: ............................................................................................................. 
 Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, dítě nejeví 

známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota, nebyl zjištěn 
výskyt vší 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. 

 Bylo / nebylo* dítě v posledních 6 týdnech napadeno klíštětem 
(příp. kdy a kde ............................................................................................) 

 Pobyt dítěte v sauně je / není* možný. 
 Souhlasím, aby dítě bylo dopravováno podle potřeby osobním vozidlem. 
 Dítě je schopno zúčastnit se tábora od .......................... do .......................... 
 Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto 

prohlášení bylo nepravdivé. 
2. Adresy zákonných zástupců ditěte – k dosažení v době konání tábora 

a) od .............. do ............ jméno, příjmení ....................................................... 
na adrese, PSČ ......................................................................... tel. ................... 
b) od .............. do ............ jméno, příjmení ....................................................... 
na adrese, PSČ ......................................................................... tel. ................... 

3. Upozornění rodičů (zákonných zástupců) dítěte na: 
............................................................................................................................ 

4. Současně stvrzuji, že mi je známo, že každý účastník tábora podléhá 
Táborovému řádu a podrobuje se všem pokynům vedoucích a rádců. 
Nedodržení Táborového řádu může být trestáno i vyloučením z tábora. Dále 
jsem vzal/a na vědomí, že návštěvy rodičů v táboře nejsou z výchovných a 
zdravotních důvodů povoleny. 
 
V ...................... dne ....................  ........................................................ 
  čitelný podpis zákonných zástupců 

 
 
Tento LIST ÚČASTNÍKA prosíme vyplňte v den odjezdu a dítě jej povinně 
odevzdá při nástupu k odjezdu na tábor. V případě nedostatku místa je možno 
pokračovat na druhé straně. 
 


