TÁBOROVÉ MOUDROSTI
Abychom se vyhnuli zbytečným nesnázím a problémům na táboře, přinášíme vám několik
dobrých rad a pokynů.

Co ještě stihnout před táborem:
dejte se před táborem ostříhat - na táboře nebude kde a ani na to nebude čas. Uvažte, že
delší vlasy potřebují častější údržbu, a když budeme jezdit na kole a budete mít na hlavě
přilby, budete se poměrně hodně potit. Na druhé straně to nepřehánějte - ne, prosím vás,
dohola - je tu větší riziko úpalu, bolestivější úder do hlavy.
dojděte si k zubaři - ať si krásné zážitky na táboře nekazíte bolením zubů.
pozor na sebe - nemocné skautíky (se silnou rýmou, kašlem nebo ještě horšími nemocemi) či
s rukama a nohama v sádře nelze na tábor brát. Buďte proto na sebe v předtáborových
týdnech dvojnásob opatrní!!!
přijďte na sraz k odjezdu přesně - ať nemusíme na nikoho čekat a ať nám neujede vlak.
Další sice jede, ale do večera prvního dne si musíme stihnout postavit bydlení.

A teď na táboře:
pozor na sluníčko - nejste-li už z domova opálení, nepříjemně vás může spálit. Mažte se
krémem a začne-li slunce připalovat, oblečte si košili nebo tričko. Ramena a záda trpí
nejvíce. A večer se zase citelně ochlazuje, takřka náhle a bez výstrahy. Pak se rychle
a důkladně oblečte, do košile,
svetru, tepláků, jinak snadno
nastydnete.
tvůj spolubydlící - snad každý z vás
má už dávno před táborem
vyhlédnuté člobrdíky, se kterými
by chtěl na táboře bydlet.
Snažíme se vždycky těmto
přáním vyhovět, někdy to ale není
možné. Proč? To tehdy, když se
hlásí k společnému bydlení
nováčci, nebo takové složení lidí,
které nedává záruku, že by na
táboře žili klidně, ukázněně, ve
vzájemné podpoře a svornosti.
Pevně doufám, že zkušenější
táborníci pomohou těm, kteří jsou
na táboře s námi poprvé. A ještě
něco bych chtěl říct při k výběru spolubydlících. Vybere-li si tě některý člobrdík a ty už
máš sjednáno bydlení s někým jiným nebo se ti onen člobrdík nezamlouvá, neodmítej jej
tónem, který by ho urazil. Vybírej dobře, nebude možné měnit spolubydlící každý den.
kavalec si udělej pořádně - příčky pokládej rovnou stranou nahoru, zaoblenou dolů.Všechny
příčky si vyzkoušej, aby nepropadly na podlahu. Při tvém nočním převalování bys mohl
propadnout s nimi. Přitloukej je pouze v nezbytně nutném případě.
otevřený nebo zavřený stan? ve dne, není-li mimořádně chladno nebo déšť či velmi silný
vítr, musí být všechny stany otevřené, aby větraly a slunce vnitřek stanu vysušovalo
a prohřívalo na noc, avšak odcházíš-li z tábora stan pečlivě zavři.

nedotýkej se celty, když je mokrá - porušíš impregnaci a v těch místech pak déšť prosakuje.
Dbej také, aby se žádný předmět nedotýkal stanu za deště. Je-li celta ráno vlhká, či
dokonce mokrá od rosy nebo nočního deště, nesbaluj ji hned ke konstrukci, ale nech ji
vyschnout, aby se nezapařila. Ve stanu nikdy nepoužívej Repelent, Off nebo jiné spreje,
zničí se tím impregnace stanu.
přes den neležte - někteří méně podnikaví a duševně líní - jakmile skončí program - nemají
nic moudřejšího na práci, než sebou seknout na kavalec a hledět do prázdna nebo dokonce
usnout. Zatímco čilý, bystrý táborník přímo číhá na chvilku volna, aby si mohl soukromě
jít na dřevo k vyřezávání, aby mohl napsat dopisy či deník... Podle toho, jak kdo naloží se
svým volným časem, dokazuje, co v něm vězí. Zda je „čiperka“ nebo „bábovka“.
řežte a sekejte dřevo pouze na
určeném místě (vlčata jen pod
dohledem dospělého) - jinak bude celé
tábořiště zamořeno třískami a jejich
vysbírání je pak velmi obtížné. A ty
droboučké ani vysbírat nelze.
nepalte v kuchyni odřezky prkýnek a
ani je nikam nezahazujte - je škoda
těchto vyschlých a skladných kousků
dřeva. Mohou se ještě hodit.
po táboře choďte obuti - mohou se
zde válet ostré předměty a hřebíky.
při stavbách měj hřebíky - v hrníčku
nebo v misce. Nenechávej je volně v
trávě nebo v děravém papírovém
pytlíku.
huráá na dříví !!! - Každá pořádná
služba si má opatřit včas před vařením
tolik dříví, aby pak nemusela pracně
smetat každé smítko, aby dovařila večeři nebo oběd.
nechoďte na chrastí do lesa se sekyrkou - svádí vás to k tomu, abyste suché větve stromů
osekávali, místo abyste je jen sbírali a nejvýše pouze olamovali dole při kmeni. Při
osekávání se zpravidla neuchráníte, abyste nesekli sekerou do kmene stromu - tím jej
poškozujete.
co chceme po vás v jídelně - neošklíbej se nad jídlem, které ty osobně snad nerad, „nakazil“
bys možná svou nechutí jiné, které by jinak ani nenapadlo se nad jídlem „vofrňovat“.
Nevtipkuj o jídle, které je, podle tvého názoru, špatně uvařeno a ani jídlo nekritizuj. Ke
každému jídlu se dostav včas!
krájení chleba - nikdy nekrájej plný počet chlebů, protože vždycky si někdo chleba nebere.
Scházející krajíce bez obtíží dokrájíte. Krájejte vždy tak, aby byl nakrojen pouze jeden
bochník, všechny chleby (pečivo) musí být uloženy v bedně, nemusíme živit myšky!
jaká má být táborová služba? - rádce služby, který svým členům stále jen přikazuje
(zejména při práci v kuchyni), hraje si na pána a ostatním přiděluje jen ty nejnepříjemnější
práce - není dobrým rádcem. Platí to, ale i opačně: členové služby, kteří hřeší na mírnost
dobráka rádce služby a nechají ho všechno odřít a obstarat, nejsou dobrými členy služby.
Ideální služba je taková, v níž jsou všichni sehraní kamarádi a mají na mysli jednu základní
myšlenku: každý by měl pomoci co nejvíce a dokončit svou službu bez jediného
ztrátového bodu. V dobré službě není hádek o to, kdo umyl o jeden hrnek více a kdo už

byl pro dříví a kdo ještě ne. Není v ní ulejváctví, hněv, ale ani bezhlavost, nevšímavost
a nespolehlivost.
služba se myje - bez ranního mytí nesmí vůbec do kuchyně. Rádce je za řádné umytí všech
členů služby osobně zodpovědný. Po celou dobu služby si všichni myjí ruce po použití
latríny a vždy, když jdou pracovat přímo s potravinami.
kdy má služba volno ? Když jí vedoucí dne výslovně oznámí: „Teď vás nepotřebuji!“ To
řekne ovšem jen tehdy, když má v kuchyni vzorný pořádek a dostatek dříví. Jakmile je
však služba zavolána, okamžitě se vrátí do kuchyně, žádná výmluva „.. až to dohrajem!“,
„my se skočíme ještě vykoupat..“ neexistuje.
zneužívání služby - Co to je ? Dá-li si například služba
větší či lepší dávky jídla pro sebe stranou. Když uždibuje
a ukusuje věci, kterých je málo (salám, maso). Když
sobě namaže marmeládou chleba více než ostatním.
služba se na mužstvo „nevytahuje“ - nekomanduje
nikoho, který chleba si má vzít, nevzteká se, když někdo
žádá sůl atd. Mužstvo naopak zase službu nesekýruje,
nekritizuje.
piš si deník - čím podrobnější a pravidelnější, tím lepší.
Čím úhlednější a barevnější, tím více tě bude psaní těšit.
Deník ti bude za nějakou dobu tou nejdrahocennější
knihou v celé tvé knihovničce. Táborová kronika je
báječná věc, ale ještě lepší, když do ní hoši a děvčata píší
a kreslí různé táborové vtipy, drobné události atd. Každý
člobrdík by si měl pokládat za čest toto právo využít a do
kroniky přispívat.
vem si i knihu na čtení - též nezapomeň na čepici proti
slunci!!
piš domů - první dopis, lístek pošli domů hned po příjezdu
na tábor, aby rodiče věděli, že cesta dobře dopadla. Pak piš alespoň jednou za 3 - 4 dni. Piš
obsažně, rozumně, spravedlivě, nedělej z komára velblouda, z bouřky zemětřesení, z
přechodné nouze o chleba hladomor, z naražené nohy zlomeniny.
účastni se všeho - ať jsou to černé hodinky nebo drobné hry mimo program, výpravy do okolí
atd.
buďte k sobě navzájem rytířští, ohleduplní !!! - o vše popros, za každou maličkost - i třeba
za podání vařečky v kuchyni - poděkuj. A pozor na různé vtipy. Pamatuj si, že vtip je
vtipem jen tehdy, když se při něm směje nejen autor, ale i jeho „oběť“.
máš-li mokré boty vycpi si boty starými papíry a měj je postaveny na podložce. Mokré
tenisky si dávej vysušit na slunce. Kožené boty si krémuj podle potřeby, nezapomeň, že
před napuštěním musí být zbaveny bláta a prachu. Po nakrémování je nech zaschnout a
vylešti je - voda pak po nich stéká a nenamočí se ti.
ranní cvičení - je pro lenochy pohromou. Pokud to počasí dovolí, cvičíme pouze v tričku a
krátkých kalhotách, abychom se otužili.
dodržuj osobní čistotu - myj se pořádně, mýdlem. Sprchování probíhá podle pokynů rádce.
Na čištění zubů si však vždy ber pitnou vodu.
varuj se nemocí - hlavně nastuzení. Jdeš-li v noci z rozehřátého lůžka ven, oblékni se ještě
více, než v čem jsi ležel. Jakmile zmizí slunce z tábora, hned se oblékej.
jakékoli, třeba i drobné zranění ohlas zdravotníkovi.
pereme prádlo - špinavé ponožky a prádlo si vyper při nejbližší vhodné příležitosti. Jinak ti
to bude ve stanu "vonět". Využij pěkného počasí a chvilky volného času. Špinavé, suché
prádlo ukládej odděleně od čistého.

pod kufr (batoh) si udělej dostatečně vysoký rošt, nebo ho alespoň ulož na nějaké vyvýšené
místo, jinak ti navlhne a zplesniví.
proč noční hlídka ? - její původní význam, totiž ochraňovat
tábor před cizími vetřelci, není dnes již příliš aktuální. Na
místech, kde máme tábory se většinou pobertové
nezdržují a přepady spřátelených oddílů jsou spíše
zpestřením a ukázkou ostražitosti služby. Je ostuda, když
se dostane do tábora cizí skaut a noční hlídka zjistí až za
dlouhou dobu, že se na stožáru třepotá cizí vlajka. Dnes
slouží hlídky hlavně k zajištění pohody a klidu v noci.
Upozorní zdravotníka, když se někomu udělá špatně a
sám není schopen si pomoci, upevní plachtu při nočním
větru, pohlídá potok při stoupající vodě, posbírá
zapomenuté věci při nočním dešti (ty by se mimochodem
nikde neměly válet) atd. V žádném případě nesmí
služba na hlídce usnout !! Nehoví si v teple a pohodlí v
kuchyni a tábor nechá být, ale pravidelně tábor obchází a
kontroluje. Bez podstatného důvodu nesvítí na stany.
V případě, že služba dostane v noci hlad nebo žízeň má
v kuchyni připraveno jídlo a pití. Neexistuje, aby si sama
začala připravovat pokrmy a vesele používat uskladněné
zásoby k vlastní konzumaci. První hlídka projde a pečlivě
zkontroluje místa, kde se přes den pracovalo s nářadím a
zapomenuté věci sebere a uloží.
řada z vás má na táboře mobilní telefon – jeho používání je možné, ale nerad bych někoho
viděl, jak stojí či běhá po tábořišti neustále s telefonem v ruce či u ucha. Není vhodné, aby
jsi telefonováním rušil program nebo ho zdržoval. Pokud přeci jen nutně potřebuješ
telefonovat, využij k tomu poledního klidu nebo chvilky osobního volna. Pamatuj na to, že
není možné telefon na táboře dobíjet, a proto šetři baterie (výjimku mají pouze rádci
a podrádci družin, a to ještě v omezené míře). Totéž platí i o různých funkcích, které dnes
telefon má (rádio, přehrávač apod.). Je možné je použít, ale tak, abys nerušil okolí a
program tábora.

Poslední den tábora:
zabal si věci už den před bouráním - hlavně to, co už nebudeš nepotřebovat
iniciativa v případě balení a rozebírání tábora není to pravé – vždy se řiď pokyny rádců
ukliď co nejpečlivěji místo, kde stojí tvůj stan - ani tříska nebo papírek, či dokonce hřebík
a sklo tam nesmí zůstat. Pomoz také při úklidu celého tábora.
v den bourání zápasíme o minuty - nebude-li včas vše uklizeno, odvezeno a odneseno, je
nebezpečí, že nám vlak nebo autobus odjede. Proto v ten den je zvýšené pracovní tempo,
neztrácej ani minutu. Neprovokuj tím, že si zabalíš jen svoje věci o oddílové se nestaráš, že
vše děláš pomalu, ležérně.
úpadek nálady? - samozřejmě, že bourání tábora není už tak radostné jako stavění. Přesto se
nikdy netvař omrzele, vynasnaž se nezkazit sobě ani druhým poslední hodiny našeho
velkého dobrodružství.

