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SLOVO ÚVODEM 
Tak nám to zase uteklo…Další prázdniny a tábor je před dveřmi. Bude trochu jiný, sice 

pro všechny jen 14 denní, ale to v žádném případě není ústup od klasického 

třítýdenního. Je to spíš takový odrazový bod k celkovým změnám ve struktuře Oronga. 

Tábor je nový i tím, že ti, co doposud jeli autem do postaveného, letos pojedou na kole 

na louku a společnými silami na ní musíme tábor teprve vybudovat. Řekl bych, že tohle 

bude ta pravá zkouška, jestli z Vlčat budou moci být příští rok Skauti. Obstojí v ní? Já 

myslím, že ano. 

Pro ulehčení práce na táboře bude vhodné udělat hodně práce na přípravném víkendu. 

Na ten jsou zváni všichni včetně rodičů, bližší informace jsou v samostatném článku. 

Nezapomínejte prosím na to, aby všichni měli povinné věci s sebou a ještě před tím je 

nutné, aby byly všechny administrativní záležitosti vyřízeny. Tzn., že do konce května 

měly být odevzdány přihlášky a zaplacený tábor. Také noste potvrzení od doktora 

a souhlas s poskytováním péče, kopii očkovacího průkazu a kartičky pojišťovny! 

Pokud by byl jakýkoliv problém s výbavou na tábor, třeba ohledně bedny nebo lainingu, 

nebojte se na nás obrátit a my se Vám pokusíme poradit a pomoc. 

 

PLÁN AKCÍ 
5. - 9. 6. ObRok. Celostátní setkání roverů. Od nás se účastní Housenka, Opice a Stopař. 

6. 6. Oddílovka od 17.00 do 19.00 v Sedmidomkách. Vede Jarda. 

13. 6. Sportík: Sraz v 16:25 v Taškentu nebo v 17:00 na tramvajové zastávce 

Hostivařská. Návrat v 18:50 na tramvajové zastávce Hostivařská nebo v 19:10 v 

Taškentu. S sebou sportovní oblečení a kdo má, tak míč, lakrosky, freesbee. Vede 

Housenka a další vedoucí. 

20. 6. Schůzka 16.30-18.00 v Taškentu 

21.-23. 6. Přípravák tábora, viz. samostatný článek. 

27. 6. Závěrečná oddílovka. Začátek pro všechny v Taškentu v 17.00. Do 19.00. 

Vyhlásíme celoročního vítěze bodování a zejména doneste své bedny a další zavazadlo, 

které chcete dát do náklaďáku. 

29. 6. – 14. 7. Tábor. Nezapomeňte si jídlo do nedělní večeře. Od té doby bude jídlo 

společné. Podrobnosti najdete dále. 

13.-14. 7. Návštěvní víkend pro rodiče. Budeme rádi, když se přijedete kouknout, jak si 

na táboře žijeme. V sobotu odpoledne pro Vás bude připraveno příjemné soutěžní 

odpoledne a večer se koná slavnostní oheň. Budeme také rádi, když dorazíte až v sobotu 

ráno a nikoliv v pátek večer, kdy by mohlo hrozit narušení programu. Děkujeme 

Více v samostatném odstavci. 
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POSLEDNÍ INFORMACE PŘED TÁBOREM 
PŘÍJEZD NA TÁBOŘIŠTĚ 
z Prahy po dálnici na přes Plzeň na Rozvadov (sjezd), na začátku Rozvadova odbočit na 

Nové Domky, kde budete pokračovat na penzion Hubert, ten minete, sjedete s kopce do 

bývalých Hraniček (tur. rozcestník), 

pokračujete po modré a červené 

doprava, na další křižovatce opět 

doprava, až kolem rybníka a po tur. 

značkách dojedete na tábořiště. 

Cestou dvakrát minete zákaz vjezdu, 

není v našich silách zajistit pro 

každého povolení k vjezdu. 

Nejbližší vlak je v Tachově (cca 20 

km). 

PŘÍPRAVÁK S RODIČI 21. 

- 23.6.  
Co se bude dít:  kopání latrín, 

odpadních a jiných jam, dosekávání 

a dohrabání louky, stavba mostků, 

dělání dřeva, kolíků a jehlic. Zpráva pro alergiky – většina louky je již posekána i 

pohrabána. 

No a večer pohodka u ohně, prostě takovej ten fajnovej kamarádskej pokec za šumu 

muchniček a snad i kytar. 

Co tak s sebou:  rodiče, věci na vícedenní výpravu (jídlo po rodinných klanech, pitná 

voda bude k dispozici), stan!!!! a repelent!!!!  je naprostou nutností, pracovní oděv 

(dlouhé kalhoty) a pak nějaké to nářadí: kosy, hrábě, krumpáče, lopaty, rýče, sekery, … 

buřty, kytaru 

Doprava: auty-ozvěte komu přebývá místo v autě, či kdo naopak neví, jak se tam dostat, 

my se pokusíme dopravu vhodně zkoordinovat. 

Odevzdat – na posledních schůzkách (26./27.6.): kopii očkovacího průkazu, kartičku 

pojišťovny!! A kdo dosud neodevzdal, tak i přihlášku a potvrzení od doktora. A 

PROSTĚ VŠE, CO UŽ MĚLO BÝT ODEVZDÁNO! 

ODJEZD Z PRAHY – sraz: v sobotu 29. 6. v 9:25 s kolem na hl. nádraží u 

pokladen, náklaďák s materiálem bude odjíždět od klubovny v 8.00 (náklaďákem se 

poveze každému pouze bedna o max. rozměrech 35x40x60 cm a zabalená molitanová 

matrace/batoh – obojí podepsáno!) Tyto věci můžete do klubovny v Taškentské přinést 

buď o schůzkách ve středu 26.6. nebo ve čtvrtek 27.6. mezi 16:45 a 18. hodinou. Na 

cestu vlakem si vezměte oddílové triko a zbylá zavazadla (batoh na vícedenní výpravu-z 

nádraží v Tachově bude odvezen autem na tábořiště), jídlo do neděle do večera, 
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potvrzení o bezinfekčnosti (bez něj nebude umožněn odjezd!!!!) Zatím vše nasvědčuje 

tomu, že někdo z vedoucích bude zůstávat týden po přípraváku na tábořišti, a tak snad 

bude možné si tam některé věci odvést a nechat předem. (Spacáky, podložky na spaní, 

sekery atd.) Pokusíme se včas dát vědět, zda tomu tak bude. 

Příjezd do Prahy – bude uskutečňován po vlastní ose, proto se prosím před táborem 

domluvte, kým budete odváženi, abyste nebyli nucení tam zůstat do příštího roku . 

Odjet je nutné cca do 14 hodin 14. 7., kdy stany začnou osidlovat jejich noví obyvatelé. 

Jízdní kolo Doporučené pro všechny. Nutné pro cestu vlakem. Viz. přihláška a 

dubnové číslo Orongongu. Dále doporučujeme vzít si s sebou zámek a po problémech 

z minulého roku zejména věci na drobné opravy (náhradní duše, ventilky, ...). Přilba je 

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

připravenou cedulku s vaší adresou, s cílovou stanicí (Planá u Mar. Lázní). 

 

ADRESA TÁBORA: 
 

 

 

 

 

Táborový řád (na webu) je závazný pro všechny účastníky a jeho nedodržení může vést 

až k vyloučení z tábora! Účast je povinná na celém táboře!  
 

ZÁSILKY OD RODIČŮ, po neblahých zkušenostech z minulého roku znovu 

upozorňujeme, že: zásilky obsahující potraviny, budou oficiálně otevřeny na nástupu a 

podle možností děleny počtem účastníků (cca. 35 lidí),  předem děkujeme za obohacení 

táborového jídelníčku (buchty, koláče, ovoce, zelenina, ...). Děti během tábora u sebe 

nesmí mít jídlo. Chceme tím zamezit různým trávicím nepokojům, či nepovolenému 

pohybu řízků po tábořišti. Jen do 1. 7 do večeře je potřeba mít své jídlo, jinak bude 

strava zabezpečena do neděle 14. 7. 

NÁVŠTĚVNÍ VÍKEND 13.-14.7. Autem se dá sice zajet až na tábořiště, ale 

přes 2 zákazy vjezdu. Ubytování o návštěvním dnu (víkendu) nebude zajištěno - 

stanovat se bude dát na tábořišti na louce. V sobotu po obědě počítáme s uspořádáním 

sportovního odpoledne pro rodiče a večer se slavnostním táborákem. V neděli bude 

uskutečněn závěrečný nástup a předání tábořiště. Až po těchto povinnostech bude 

možné odjet. Předpokládáme, že to bude okolo jedenácté hodiny. Pak tedy odjezd po 

vlastní ose s přáním pěkných prázdnin. 

Tábor střediska SCARABEUS   

Rozvadov 197 

Přimda 348 06 

 

 

 


