
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Informace o táboře a seznam věcí potřebných na tábor 

 
Místo konání tábora: 
U rybníka Walden, katastr obce Staré Město pod Landštejnem 
 
Termín tábora: 1. - 15. 7. 2017 
 
Adresa tábora: 

- dopisy budou chodit na místní poštu, adresa je: 
Skautský tábor střediska Moravská Orlice 
Jméno a příjmení dítěte 
Staré Město pod Landštejnem 37 
37882, Staré Město pod Landštejnem 
 
Cena tábora: 2 500 Kč  
 
Platba tábora: pouze na střediskový účet č. 1400002472/7940, při platbě vždy uveďte do poznámky 
pro příjemce jméno dítěte, platby prosíme do 23. 6. 2017. 
 
Odjezd na tábor: V sobotu 1.7. 2017 - odvoz na tábor si zajišťujete sami – domluvte se s ostatními 
rodiči, jedno auto může vzít více dětí. Příjezd na tábor naplánujte 9:30 – 10:00 (viz dále). Pro rodiče: 
pokud budete mít možnost vzít kolo na střechu auta, hodně nám to pomůže, v případě, že nemáte 
možnost připevnit kolo na střechu, tak dovezte kolo dne 26.6. 2017 (pondělí) v době od 17 do 18 
hod. ke klubovně. Kola budou následně na tábořiště odvezena ve vleku. 
 
Popis místa tábořiště: 
Z Moravských Budějovic po silnici č. 152 přes Jemnici, Slavonice až do Starého Města pod 
Landštejnem, ve Starém městě pojedete z návsi mezi domy asfaltovou silnicí po cyklotrase č. 1007A 
směrem obec Veclov, neodbočíte do obce Veclov, ale budete pořád pokračovat po cyklostezce kolem 
ohrady bizonů (budete je mít po pravé straně), těsně za ohradou odbočíte doprava na lesní 
asfaltovou silnici, po které pojedete asi 3 km, kdy po pravé straně budete mít  odpočívadlo s 
upoutávkami na zaniklé vesnice v kraji, zde na Vás bude čekat auto s vlekem, kde přeložíte zavazadla 
a odtud již táborníci pokračují pěšky nebo popř. na kole až na tábořiště. V minulých letech jste zajížděli až na 

tábořiště. Po dohodě s majitelem celého Přírodního parku Rajchéřov jsme se dohodli na omezení provozu osobních vozidel 
(došlo k instalaci kovových bran k zamezení vjezdu vozidel). 

JUNÁK – český skaut, středisko „Moravská Orlice“ Moravské 

Budějovice, z. s., Blahoslavova 1697, 676 02 Moravské Budějovice 
IČO: 604 18 648 , Organizační číslo jednotky: 614.04 

č. účtu 1400002472/7940 

 



 
 
Příjezd z tábora: v sobotu 15.7.2017 v podvečerních hodinách (cca 19:00) u skautské klubovny 
v Moravských Budějovicích. Účastníci tábora sem dojedou v rámci závěrečného cyklovýletu na 
kolech. Osobní věci jim přivezeme autem. 
 
Návštěvní neděle: Návštěvní neděle letos NEBUDE. Prosíme o respektování tohoto pravidla a 
nenavštěvování tábořiště během konání akce, pokud to nebude nezbytně nutné. V případě problému 
se obraťte na vedoucí, kontakt naleznete níže.  
 
Osobní výstroj a výzbroj: 
skautský kroj (včetně hnědých, zelených nebo černých kalhot), oddílové tričko, skautská kšiltovka 
(pokud máte, nebo jiná čepice proti slunci), pevné boty, sandály nebo jiné pohodlné boty, holínky, 
tenisky,  trička dle uvážení, 2 x krátké kalhoty, 2 x dlouhé kalhoty, spodní prádlo, tepláky, mikina, 
svetr, bunda nebo větrovka, ponožky v dostatečném počtu, 2x silné ponožky, věci na spaní (nejlépe 
tepláková souprava nebo něco podobného), spací pytel (dostatečně teplý, popř. spací pytel a deka), 
karimatka, kdo chce molitan – na postel, plavky, pláštěnka, kapesníky, ešus - označený, lžíce - 
označená ☺, hrnek, zavírací nůž, láhev na pití, ručník, mýdlo, šampon (nějaký přírodní – např. 
březový), kartáček a pasta, toaletní papír, baterka s náhradními bateriemi (nejlépe čelovka), krém na 
opalování, sprej proti hmyzákům, menší batoh na záda, věci na praní prádla – mýdlo s jelenem, 
provázek, KPZ, uzlovačka, šátek, skautský deník, stezka, psací potřeby a dopisní papíry, známky, igelit 
(pod postel pod batoh)., občanský průkaz nebo pas (kvůli výletům na kolech do Rakouska). Věci do 
lesa si berte spíše tmavé a starší (zelená, hnědá, černá apod.).  
 
Jelikož je již tradicí, že s sebou máme na táboře kola, potřebujete proto – funkční, seřízené kolo, 
helmu, světlo, blikačku, zámek, láhev na pití na kolo. Dále si vezměte pumpičku, lepení na kolo, 
každý z Vás bude mít ještě náhradní duši. Ke kolům si rovněž vezměte brašny na kolo – nutné – 
nemusí být nijak velké, budou sloužit pro Vaše osobní věci, nicméně potřebovat je budete. 



Doporučené věci: boty do vody (dají se využít sandály), sluneční brýle, hudební nástroj – nebojte se 
vzít kytary, flétny, knížka na čtení, kreslicí potřeby, zpěvník, kapsáře na drobné věci do stanu (dají se 
koupit, ušít…), fotoaparát, drobné stolní hry, karty apod. 
 
Speciální věci: páska na ruku (cca 4 cm široká) ušitá z gumy tak, aby vám nespadla, starší mobilní 
telefon – ne dotykový, ať ho neztratíte či nezničíte. 
Skautky si přibalí lidový kroj na oddílový program Slunečnic. 
 
Zakázané věci: jakákoli elektronika mimo hodinek, baterky, fotoaparátu a starého mobilu. 
 
Všechny věci nechť jsou uloženy do batohu (spacák může být zvlášť) nebo do transportní bedny či 
kufru.  
 
Zdravotní dokumentace: 
Je nutné, aby dítě mělo s sebou kartičku zdravotní pojišťovny, potvrzení o zdravotním stavu dítěte 
(pokud jste je neodevzdali společně s přihláškou) – zde dbejte na vypsání veškerých očkování a 
alergií, popř. léků, které musí dítě brát – tyto informace musí zdravotník bezpodmínečně vědět, 
prohlášení o bezinfekčnosti (podepsané 30.6. nebo 1.7. 2017). Vše mějte připraveno a předejte při 
příjezdu na místo setkání před vjezdem na tábořiště zdravotnici tábora Lucii Novákové, která tam 
bude také přítomna a osobně si vše převezme. Bez kartičky pojišťovny a potvrzení bezinfekčnosti 
nebude dítě na tábor přijato! Zdravotník se s Vámi rovněž domluví ohledně případných léků, které 
dítě musí brát, ohledně alergií atd. Žádáme Vás, abyste veškeré informace, které jsou důležité pro 
zdravotníka řádně předali. 
Jídlo, včetně přebytečných (velkého množství) sladkostí, děti po příjezdu na tábor věnují společné 
táborové kuchyni. 
Upozorňujeme, že hrubé porušení táborového řádu a zvyklostí může mít za následek vyloučení z 
tábora. 
V nutných případech je možné volat na telefon vedoucího tábora (viz. níže) 
 
 
Před odjezdem na tábor:  
Tak jako každý rok, tak i letos se budou dne 26. 6. 2017 v době od 17 hod. do 18 hod. vybírat 
v klubovně zavařeniny. Takto vybrané zavařeniny – marmelády, kompoty, šťávy a další jsou následně 
použity na táboře v kuchyni (ušetří nám to poměrně dost prostředků, které můžeme použít na nákup 
jiného materiálu). Každý táborník má za úkol donést 3 ks jakýchkoliv zavařenin/marmelád/šťáv.   
 
Kontakty: 

 
Karolína Břinková, vůdce tábora, tel. 720 232 918 
Petr Rokoský, zástupce vedoucí tábora, tel: 723 008 566 
Lucie Nováková, zdravotník, tel: 733 139 444 
Jiří Outulný, hospodář tábora, tel. 736 416 676 
Lukáš Brhlík, vedoucí, tel: 605 149 651 
Štěpán Břinek, vedoucí, tel: 607 635 528 
Vladimír Kratochvíl, vedoucí, kuchař, tel. 603 317 776 
Martin Doležal, vedoucí, tel. 724 035 244 

  
 
V případě, že se nebudete moci dovolat (na tábořišti je špatný signál), zašlete prosím SMS, jakmile to 
bude možné, obratem se Vám ozveme. 
 
Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali, abyste dodrželi naše pokyny ohledně věcí na tábor – 
zejména seřízená kola a výstroj na kola. Předejdete tím zbytečným stresům nejenom vedoucích, 
ale i Vašich dětí. Děkujeme. 


