
LETNÍ TÁBOR  v Trpíku 
4.8.- 14.8. 2011 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Odvoz zavazadel: středa 3.8. 2011 v 18:00 z autobusového nádraží 
Odjezd členů: čtvrtek 4.8. 2011 v 11:40 z autobusového nádraží 
    Sraz v 11:15 v parčíku na autobusovém nádraží 
 

Návrat: neděle 15.8. 2011 v 17:00 na autobusové nádraží 
 

Místo konání: Tábořiště u obce Trpík (UO) 
 

Korespondenční adresa: Skautský tábor Trpík, pošta Damníkov, PSČ: 561 23 
 

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

 

Podrobné informace  
 

Při odjezdu je nutné odevzdat: 
 Kartičku pojišťovny 
 Zdravotní a očkovací průkaz dítěte 
 Osobní léky – pokud používáte 

(+ instrukce k jejich užívání – sepsat a přiložit k lékům, léky označit / podepsat! a pokud 
možno vysvětlit  to na místě také vedoucímu) 

 

Odvoz zavazadel 
Abychom vyšli vstříc pracujícím rodičům, uskuteční se odvoz zavazadel už ve 
středu v podvečer. U přebírání zavazadel budou přítomni vedoucí, kteří budou 
vybírat očkovací průkazy, kartičky pojišťovny, zodpoví případné dotazy rodičů 
atd. Přítomnost účastníků tábora není nutná. 

 
Odjezd 

Na autobusák jistě trefí skautíci ve čtvrtek dopoledne sami bez rodičů. Na tábor 
budeme cestovat hromadnou dopravou a částečně pěšky. Proto je potřeba aby 
měl každý batůžek nabalený jídlem (první jídlo bude až večeře v táboře) a pitím 
jako na menší výpravu. Do batůžku dejte pouze nutné věci (KPZ, šátek, zápisník 
atd.) – ostatní věci už budou touto dobou čekat v táboře. Oblečení dle aktuálního 
počasí. Na cestu si všichni oblékneme naše oddílová trička. 

 

Návšt ěvní den 
Vzhledem k délce tábora a relativní blízkosti tábořiště od Litomyšle nebudeme 
letos pořádat návštěvní den. 

 

Placení tábora 
Peníze vybírá Meloun na schůzkách každý pátek. Kdo bude požadovat doklad o 
zaplacení tábora bude mu vydán při odvozu zavazadel vedoucím. V případě, že 
nestihnete zaplatit tábor do konce června kontaktujte prosím vedoucího oddílu 
Vláďu Vejrostu (723 562 603) 



Vybavení na tábor 
 
Speciální vybavení 

Bílé tričko vhodné k batikování (doporučujeme nákup v Charitě v Lidovém 
domě nebo u Vietnamců na tržnici) 
Nikdo nezapomeňte oddílový zpěvník! 

Oblečení 
skautský kroj, oddílové tričko, triko s dlouhým rukávem, 3x triko s krátkým 
rukávem, svetr na hlídku, 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, 
sandály 

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

Jídelní potřeby 
dva díly ešusu (oba podepsané), lžíce, hrníček na pití, utěrka, ovocný kompot, 
marmeládu, sklenici okurek (tyto potraviny bude možno při odjezdu 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 (budeme mít už při 
odjezdu), láhev na pití 

Doporučujeme 
Vše mít sbaleno v jednom zavazadle (kufr je do stanu praktičtější), mobilní 
telefon nechat doma, kapesné (max. 200,- Kč), dopisní papír, známky a obálky, 
hudební nástroj (jenom pokud aspoň trochu umím a hodlám na něj hrát), 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. Turistickou mapu okolí. 
Prosíme rodiče aby omezili množství přibalených sladkostí na rozumné 
množství. Řízky, chipsy, limonády a další zbytečnosti nejsou potřeba. Také MP3 
přehrávače a jiné elektronické vymoženosti jsou pro pobyt v přírodě naprosto 
postradatelné. 

Skautské vybavení 
Některé krojové doplňky budou v omezené míře ke koupi na táboře. (cena viz. 
E-shop na našich stránkách – v sekci nástěnka/E-shop). Kdo potřebuje 
oddílové tričko nebo zpěvník musí dát vědět dopředu (vzkazovník na našich 
stránkách, sms, email…) 

 
 
Oslovení rodičů 
Pokud mají někteří rodiče dost přebytků, které bychom mohli využít na táboře 
mohou se ozvat dopředu kuchaři Petru Fialovi. Stačí sms (775 688 839) nebo email 
(filala@seznam.cz). Všechny potraviny, které nám pomohou lépe vyjít s táborovými 
financemi jsou vítány. (např. sklenice medu, domácí vajíčka, čtvrt pytle brambor, 
taška jablek či jiného aktuálního ovoce nebo zeleniny ze zahrádky atd.) 



T Á B O R O V Ý        Ř Á D 
 

1. Všechna usnesení vedení tábora jsou pro mne závazná a budu 
se jimi řídit. 

2. Dodržím režim dne a denní program, kterého se zúčastním. 
3. Bez vědomí a souhlasu vedoucího tábora, nebo jeho zástupce 
se z tábora nevzdálím. 

4. Sním vždy všechno jídlo, o které jsem požádal. Jíst budu 
pouze v jídelně, nebo na místě k tomu určeném. Pít budu 
jenom nápoj, který připraví služba v kuchyni. 

5. Bez svolení nevstoupím do cizího stanu, do kuchyně, do 
skladiště, ani k nemocným. 

6. Všichni účastníci tábora jsou moji bratři a budu se k nim 
chovat podle skautských zákonů. 

7. Nalezené cizí věci odevzdám rádci družiny, s vypůjčenými 
věcmi budu zacházet opatrně a poškodím-li něco, nahlásím to 
rádci. Bez jeho vědomí si nebudu nic půjčovat. 

8. Onemocnění, či zranění nahlásím rádci, klíště nebudu sobě, 
ani druhým odstraňovat sám. To smí udělat jen zdravotník 
tábora. 

9. Koupat se budu jen na určeném místě za dozoru osoby starší 
osmnácti let. 

10. Cizím osobám je vstup do tábora bez souhlasu vedoucího 
tábora, či jeho zástupců zakázán. 

11. Preventivní dodatek: Alkohol a jiné omamné látky na 
tábor nepatří! 

 
 

NEDODRŽENÍ TÁBOROVÉHO ŘÁDU BUDE 
POSUZOVÁNO JAKO NEKÁZEŇ A MŮŽE MÍT ZA 
NÁSLEDEK ODJEZD DOMŮ Z TÁBORA BEZ 
NÁHRADY!!!              



 


