
VIKINSKÝ  TÁBOR  v Kundraticích 
4.8.- 15.8. 2010 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Odjezd: středa 4.8. 2010 ve 13:30 z autobusového nádraží 
    Sraz ve 12:30 na parkovišti u autobusového nádraží 
 

Návrat: neděle 15.8. 2010 v 16:00 na parkoviště u druhé základní školy 
 

Místo konání: Táborová základna u obce Kundratice 
 

Adresa: Skautský tábor Kundratice, pošta Rozsochy PSČ: 592 57 
 

Kontaktní telefon: 608 226 352 – Matěj Pecháček 
    723 562 603 – Vladimír Vejrosta 
(v táboře není elektřina na dobíjení mobilů, proto prosím pište raději SMS) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Podrobné informace 
 

Při odjezdu je nutné odevzdat: 
 Prohlášení o bezinfekčnosti 

 Kartičku pojišťovny 

 Zdravotní a očkovací průkaz dítěte 

 Osobní léky – pokud používáte 
(a nějaké instrukce k jejich užívání – nejlépe vysvětlit to na místě našemu 

zdravotníkovi, a ještě případně sepsat a přiložit k lékům, léky označit / podepsat!) 
 

Odjezd 
Na tábor budeme cestovat hromadnou dopravou zatímco zavazadla pojedou 

autem a na přívěsu. Prosíme rodiče aby se z důvodů snazší organizace po 

předání dětí zavazadel a výše uvedených nezbytností dlouho nezdržovali na 

parkovišti a uvolnili je pro další rodiče (parkoviště asi bude dost plné) 

Na cestu si všichni oblékneme naše oddílová trička. 
 

Návštěvní den 
Návštěvní den proběhne v neděli 8.8. od 14:00 do 17:30. Cesta na tábor: 

Litomyšl – Polička – Jimramov – Bystřice nad Pernštejnem – Rozsochy – 

Kundratice. Mapu s vyznačenou trasou najdete na našem webu v sekci 

kalendář akcí. Auto zaparkujte v obci Kundratice a do tábora dojděte pěšky (v 

Kundraticích bude čekat vyslanec z tábora a ukáže vám cestu). Všem nám 

uděláte velkou radost, když nám přivezete na svačinu pár buchet ☺ 

Pokud pojedete autem, můžete se domluvit a jet společně s dalšími rodiči, nebo 

jiným nabídnout odvoz svým autem. 
 

Placení tábora 
Peníze již vybírají rádcové na schůzkách. Kdo bude požadovat doklad o 

zaplacení tábora bude mu vydán při odjezdu na tábor. Kdo bude platit tábor 

fakturou, popř. potřebuje doklad dříve nechť kontaktuje táborového pokladníka 

–  Jakuba „Íťu“ Klejcha na telefonu 776 808 804. 



 

Vybavení na tábor 
 
Speciální vybavení 

Letos máme vikinský tábor a proto bude každý potřebovat 
vikinskou hazuku (viz návod) + opasek 
Nikdo nezapomeňte oddílový zpěvník! 

Oblečení 
skautský kroj, oddílové tričko, triko s dlouhým rukávem, 3x triko s 
krátkým rukávem, svetr, větrovka, pláštěnka, tepláková souprava, 
2x kraťasy, kalhoty, oblečení na spaní, 7x spodní prádlo, 8x 
ponožky, plavky, pokrývka hlavy, boty na turistiku – pohorky, boty 
na sportování – tenisky, gumáky 

Toaletní potřeby 
mýdlo, kartáček a pasta na zuby, hřeben, šampón, rolička 
toaletního papíru, dva ručníky (malý a velký), kapesníky, opalovací 
krém, sáček na špinavé prádlo 

Jídelní potřeby 
dva díly ešusu (oba podepsané), lžíce, hrníček na pití, utěrka, 
ovocný kompot, marmeládu, sklenici okurek (tyto potraviny bude 
možno odevzdat při odjezdu a naložit zvlášť) 

Tábornické vybavení 
spacák, karimatka, zápisník a psací potřeby (tužka, propiska, 
pastelky, fixy), KPZ, uzlovačka, šátek, nůž (zavírací nebo v 
pouzdře), baterka + náhradní baterie, 2 kahánky, láhev na pití, 
batoh na výpravy (na spacák a karimatku + nějaké jídlo a oblečení) 

Doporučujeme 
Vše mít sbaleno v jednom zavazadle (kufr je na tábor asi 
praktičtější), mobilní telefon nechat doma, kapesné (max. 200,- 
Kč), dopisní papír, známky a obálky, hudební nástroj, šití, turistická 
mapa okolí, provázek, teplou čepici na hlídku, fotoaparát (jen ten, 
kdo s ním umí a hodlá fotit, jinak je to zbytečné), repelent proti 
hmyzu,  polštářek,  sluneční brýle,  pomádu na rty  (pouze  ten, 
kdo  trpí  na  suché  rty  v  abnormálních  vedrech,  která  nás 
čekají :-) (Povinně Zábutka :-) 

 
 
 
 
Prosba k rodičům 

Zatím ještě nemáme zajištěno auto s přívěsem na odvoz zavazadel 
v den odjezdu (sředa 4.8.2010), a tak pokud by nějaký rodič nebo přítel 
skautingu měl v ten den a danou dobu volné auto nebo dodávku a 
ochotu k akci nechť kontaktuje vedoucí: Matěje Pecháčka nebo Vláďu 
Vejrostu



Táborový oděv 

 
„Pravá“ vikinská hazuka je pruh bílé látky (ideální je staré prostěradlo) 
ušitý dle nákresu a začištěný. Na přepásání hazuky je potřeba libovolný 
opasek (široký vypadá lépe) 
 
A………délka od válečníkových ramen po kolena 
B………šířka válečníkových ramen 
C………otvor na válečníkovu hlavu (tvar libovolný) 

 

 
 
 

PROHLÁŠENÍ 
o bezinfekčnosti dítěte 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti 

…………………………………………………………………….. 

rodné číslo: ………………………………………………………. 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená 

teplota 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. 

Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora v době 

…………………………………………………………………….. 

Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje 

prohlášení bylo nepravdivé. 

V ………………………………… dne ……………………..…... 

…………………………………………………………………….. 
(podpis zákonného zástupce dítěte - až v den odjezdu na tábor) 


