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SLOVO ÚVODEM…TÁBOR SE BLÍŽÍ 
Jaro nám stále bojuje se zimou, jak se vedoucí mohli přesvědčit na výpravě o 

Velikonocích. Ač tomu počasí nenasvědčuje, již nyní se začíná s přípravou letního 

tábora. Zatím snad jen tolik, že tábor bude pro skauty klasicky třítýdenní, pro Vlčata na 

dva týdny. K časopisu přikládáme přihlášku na tábor.  

Konečná cena tábora se bude odvozovat od docházky na výpravy během období 

leden až duben. „Střední“ částku najdete na přihlášce, od ní se cena změní 

maximálně o 200 kč. Bohužel jsme byli kvůli zvyšujícím se cenám potravin a dopravy 

nuceni zvednout cenu. Razíme myšlenku, že finance by neměly být překážkou v účasti, 

proto není problém si s námi o tomto tématu individuálně promluvit. 

Termín pro odevzdání vyplněné přihlášky a částky za tábor je stanoven na 

předposlední květnovou schůzku, tj. 24. 5., čím dříve, tím lépe. 

V časopise dále najdete seznam věcí povinných na tábor, které budou ještě příští měsíc 

rozšířeny o speciální kostým na celotáborovou hru. Pokud by byl zájem, můžeme se 

s vámi, hlavně s těmi, co pojedou poprvé, sejít a objasnit některá neznámá ze 

seznamu věcí, nebo i ohledně celého tábora. Proto se nebojte zeptat. 

V dohledné době nás čeká soutěž ALKO pro Vlčata, kde změří síly s dalšími týmy 

z oddílů z celých Čech a obvodní sraz pro skauty, kteří minulý rok závod opanovali. 

Doufám, že ani letos nezůstanou naši kluci pozadu a Vlčata i Skauti budou dělat čest 

našemu oddílu Orongo. 

Kromě táborových věcí je v časopise plán akcí. Příjemné počteníčko přeje Methan. 

TÁBOR 2011 SE BLÍŽÍ  … 
 Termín tábora: 30. 6-22.7.2012 velcí, 8.-22.7.2012 Vlčata a Světlušky 

 Přílohou těchto informací je rovněž přihláška a potvrzení od doktora. 

Přihlášku je nutné odevzdat do 24.5, potvrzení od doktora do 15. 6. Prohlášení 

o bezinfekčnosti se odevzdává až při odjezdu a nesmí být starší než 1 den. 

 Střední cena tábora je 3700 Kč (rozsah 3500 až 3900 Kč) pro velké a 2600 Kč 

(rozsah 2400-2800 Kč) pro Vlčata a Světlušky. O konkrétní ceně tábora budete 

informováni na květnové oddílovce. Cena tábora závisí na účasti během 

víkendových akcí od ledna do dubna 2012.  

SEZNAM POVINNÝCH VĚCÍ NA TÁBOR  
Oblečení: Oddílové triko (ti, co ho ještě nemají, triko v barvě oddílového), dívky 

krojovou košili (s úplným označením), šátek s turbánkem, krátké (nad kolena) krojové 

kalhoty/sukni přírodní barvy, ne teplákové!, čepice proti slunci, pláštěnka (nebo pončo), 

svetr, dlouhé kalhoty, bunda, tepláková souprava, 1x  kraťasy  

Obutí: Pevné kotníkové boty (pohorky), tenisky, holinky, sandály, 6x ponožky, 1-2x 

teplé ponožky 

Prádlo: 4x trička, 2x trička s dlouhým rukávem/košile, spodní prádlo, 6 kapesníků, 

plavky. 
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Ložní vybavení: Spací pytel, triko s dlouhým rukávem nebo tepláková souprava na 

spaní, folie PVC cca 1 x 2 m, molitanová matrace (malá!)/karimatka s obalem nebo 

dekou – max. rozměry matrace 80x200x5cm, větší se nevejde na postel ani do 

náklaďáku.  

Toaletní potřeby: Pasta a kartáček na zuby, kelímek na čištění zubů, mýdlo, 2x ručník, 

hřeben, krém na opalování, krém na ruce, repelent (dostatek muchniček ne tábořišti), 

pytlík na špinavé prádlo (30x30 cm,  ne igelitový, s možností zavěsit), šampon, mýdlo 

s jelenem na praní (ne Lanza) -tábor je v CHKO a není možné používat prací prášky 

atp., role toaletního papíru. 

Výzbroj: Batoh na vícedenní výpravy, menší batůžek na jednodenní výpravy, ešus 

nejlépe s obalem, pro skauty povinně!! sekera s pouzdrem, oddílové pončo, velký 

čtyřrohý šátek (na hry) 

Ostatní: osobní doklady, kapesné 200Kč, píšťalka na šňůrce, tužka, blok, propisovačka, 

stezka, KPZ, zavírací nůž, uzlovačka,  baterka s náhradními baterkami, zápalky, dopisní 

papíry se známkami a obálkami, laining (větší starší prostěradlo s poutky v rozích), 2x 

svíčka, malé šití, prádelní šňůra, tmavé brýle, provázek, zpěvník   

Jídelní potřeby: Třídílný ešus (malý, velký, víčko), lžíce a lžička, láhev na pití/čutora, 2 

starší utěrky (nebude vrácena),, všechny jídelní potřeby musí být označeny trvalou a 

jasnou značkou (osobním číslem) 

Vybavení na etapovku: bude včas upřesněno v příštím Orongongu. 

Toto je seznam povinných věcí, bez kterých je účast na táboře nemožná. Vedoucí 

nejsou povinni vám chybějící materiál zajišťovat nákupem a nedostatečné vybavení na 

tábor je posuzováno jako nedodržení táborového řádu! 

4 z 5 vedoucích dále doporučují vzít si s sebou: kapsář s dlouhými tkanicemi rozích, 

polštářek, pastelky, připínáčky na laining, fotoaparát, hudební nástroj, ramínko, příbor, 

miska, otvírák, nářadí potřebné na rukodělky (bavlnky korálky-zvláště pro dívky), 

knížka na čtení, pro starší-malou petrolejku s petrolejem 

Tyto věci vám rozhodně na třítýdenní tábor stačí. Neberte si zbytečně velké 

množství oblečení, bude čas na vyprání (cca 1x týdně). Počítejte s tím že se budete 

pohybovat nejen po táboře, ale že pojedeme i na výlet…, je proto třeba mít s sebou 

slušné oblečení (kraťasy-klidně ty krojové, tričko, svetr/mikina, řiďte se však podle 

seznamu, budete-li si brát „slušné“ tričko odečtěte ho z celkového počtu triček 

v seznamu atd.), pro ty co jedou jen na 14 dní je tento seznam opravdu „maximum“ 

toho co si s sebou vzít. Vzhledem k omezenému místu v náklaďáku, ve kterém věci na 

tábor pojedou, si každý může poslat max. 2 (slovy DVĚ!!) zavazadla 

(bednu+batoh/molitan), ostatní věci vlakem s sebou v batohu, platí i pro cestu zpět.  

Jízdní kolo – povinně s přilbou. Bylo by dobré, kdyby ho měli všichni kluci a holky 

z družin (Vlčata a Světlušky NE!). Jízda na kolech bude povolena pouze v určeném 

čase. Dále doporučujeme vzít si s sebou zámek a věci na drobné opravy (náhradní duše). 

Vedení nebude ručit za rozbití ani za ztrátu kola! Na řidítkách mějte připravenou 

cedulku s vaší adresou, s cílovou stanicí (Planá u Mar.Lázní)  
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Bedna K dopravě věcí na tábor slouží tzv. bedna (na 

táboře se potom používá ve stanu jako skříňka). Nejlépe je 

vyrobit vlastní (z pořádných prken 2cm tlustých – ať to 

něco vydrží. Sám mám bednu už 25. rok). Dá se použít i 

starý vojenský kufr, do kterého se přidělají dvě 

překližkové poličky. Poličky jsou vůbec nutná věc (jinak 

se nedá během tábora udržet pořádek). Dalším nutným 

doplňkem jsou dvě ucha na nošení bedny (lepší než 

kovová jsou z nějakého řemene, aby se tolik nezařezávala 

při nošení, ale musí být dostatečně pevná). K uzavření slouží petlice.  Maximální 

rozměry: 35x40x60 cm 

Laining – neboli rosná plachta slouží k zachycení stékajících dešťových kapek po 

týpkových tyčích. Každý borec si ji napíná nad svou postel ve stanu.  Většinou 

používáme starší prostěradlo (igelit NE!!!). Jako minimální rozměr doporučujeme 2 

sešitá prostěradla (manželské), aby laining vykryl celý prostor nad postelí, takže čím 

větší tím lepší. Pro snadnější vypínání jsou vhodným doplňkem poutka po obvodu 

plachty. Pro zvýšení estetického dojmu ho někteří borci (spíše ale borky) batikují. Ještě 

jedno upozornění: po měsíčním táboření nelze již nikdy laining použít jako prostěradlo! 

PLÁN AKCÍ 
12. 4. 2012 oddílovka v Sedmidomkách. 17.00-19.00. S sebou povinné věci na schůzku 

a oddílové (černé) triko a šátek. 

19. 4. 2012 Vlčácká schůzka v Taškentu. 16. 30-18.00. Družina 17.00-19.00 

v Taškentu, program na začátek obstará Fíla. 

20.-22. 4. 2012 ALKO (http://alko.skauti-pardubice.cz/kontakt.php) je závod 

s ALobalovou KOulí pořádaný skauty z východních Čech k příležitosti dne Země. 

Zúčastníme se s Vlčaty. Akce se koná pod Kunětickou horou. Sraz v 16.20 na Hlavním 

nádraží u kas, návrat v neděli ve 14.20 tamtéž. 

S sebou: Povinné věci na vícedenní výpravu. Zejména nezapomeňte na spacák, 

karimatku, baterku, nechte si v batohu místo na jídlo, které nakoupí vedoucí. 350 kč. 

20.-22. 4. 2012 Výprava pro skauty. Pojedeme pod plachty. Naše kroky povedou 

krajem, kde se dotýká CHKO Kokořinsko a České středohoří a nedaleko je i do končin 

oblasti zasvěcené Máchovy. Využijeme komorního počtu k debatě o určitých bodech 

Stezky a také oslavíme Den Země. Vemte s sebou foťáky, na následující schůzce z toho 

uděláme kroniku a článek do časopisu. 

Sraz bude v 16.10 na autobusovém nádraží Holešovice stanoviště číslo 3, návrat 

v neděli  17.10 na Hlavní nádraží 

S sebou věci na vícedenní výpravu, plachty, jídlo do družiny, 200 kč, stezky. 

26. 4. 2012 Vlčácká schůzka v Taškentu. 16. 30-18.00. Družina 17.00-19.00 

v Taškentu. 

3. 5. 2012 oddílovka v Sedmidomkách. 17.00-19.00. S sebou povinné věci na schůzku a 

oddílové (černé) triko a šátek. 

http://alko.skauti-pardubice.cz/kontakt.php

