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ji chtěli opravit a zároveň ji dát jméno. Do osmého dne tábora (sobota 8. 7.) můžete odevzdat návrhy na její 
název. 

ODDÍLOVÝ ČASOPIS!!!
Vloni jsem v trojníčku psal o novince – oddílovém časopisu. Na táboře byl na návrh br. Kuřete určen jeho název. 
Tím však všechna vaše iniciativa skončila (sem tam nějaká výjimka byla). Všichni vedoucí jsme se snažili do 
časopisu napsat to nejlepší, ale ani to vás nezaujalo, proto na táboře s vámi uděláme jednu večerní debatu o 
budoucnosti časopisu a jeho využití pro Vás. 

ODDÍLOVÉ STRÁNKY!!!
Doufám, že v oddíle už není nikdo, kdo by neznal adresu našich oddílových stránek: 
HTTP://WWW.TROJKA.IC.CZ
Každý z vás může na stránky umístit svůj článek z akcí, popř. další zajímavost – nejjednodušší je poslat ho 
e-mailem – kontakty jsou na stránkách. Tak a teď nezbývá, než články psát a posílat. Lze je předat napsané i 
rukou. Na stránkách se dozvíš i vše o oddíle a budoucích akcích. Pakliže by byl někdo velmi aktivní a měl možnost 
přístupu na internet, šlo by mu dát i přístupové jméno a heslo a mohl by vlastně stránky spoluvytvářet.

ODDÍLOVÝ PŘÍSPĚVEK
Oddílová rada rozhodla, že se od září bude vybírat příspěvek 500 Kč (dva sourozenci 900 Kč) na celoroční 
činnost. Z těchto financí bude hrazena obnova oddílového materiálu, ceny za bodování, některé výlety a 
další akce. Některým členům bude z této částky poskytnuta sleva – výsledky celoročního bodování, účast na 
brigádách, apod. – podrobnosti se dozvíš na schůzkách v září. Mimo tento příspěvek se obvykle v lednu či únoru 
vybírá registrační poplatek – letos byl 250 Kč.
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ÚVODNÍK
• Držíte v ruce poslední letošní číslo našeho časopisu. Jedná se o táborové dvojčíslo. 
Nezapomeňte si ho před odjezdem na tábor pořádně přečíst a prostudovat. Hlavně si ho každý 
na tábor vezměte s sebou. Oproti minulým letům, kdy jsme vydávali trojníček, bylo letos uděláno 
dvojčíslo časopisu, ve kterém se hlavně popisuje chod tábora a povinnosti z toho plynoucí. 
• Na táboře Vás letos čeká pirátská celotáborovka, spoustu her, naučné dílny, tvořivé dílny, 
bojovky, a některé možná i slib.
• V minulém čísle byl zadán úkol a reagoval na něj zatím rekordní počet členů – 6.
• Někteří z Vás jistě postřehli, že se 13. 5. konala brigáda na tábořišti, těm, kteří přišli a pomohli 
děkuji. Někteří by se měli zamyslet nad svojí pracovní morálkou. Brigáda je akce, při které se 
pracuje a ne odpočívá – to jsou lázně.
• Blahopřeji družině Krahujců a Mikrovi za úspěšné vystoupení v okresním kole závodu vlčat a 
světlušek. Teď ještě dodělat nováčkovskou zkoušku, popř. stříbrnou stopu a bude to paráda.
• Jsem rád, že se někteří bratři zapojili do psaní článků na naše internetové stránky. Rozinka, 
Placák a Traktor se u rádce mohou přihlásit o 20 bodů. Nechám na Vás, zda-li se o body 
přihlásíte.  
• V červnu se pokusíme nabrat do oddílu novou krev. Chtěli bychom nabrat budoucí prvňáky, 
kteří by chodili na schůzky v červnu v úterý odpoledne. Kdyby jste o někom věděli, tak mi dejte 
vědět.
• Doufám, že Vám časopis něco přinesl, jestli ano, tak je to dobré. Hlavně doufám, že jste si vše 
pořádně přečetli. 

MĚSÍČNÍ ÚKOL
V tomto čísle byl jeden jednoduchý úkol a konečně jsme dostali více vyluštění než je obvyklé. Celkem jsme 
dostali vyluštění od 6 členů oddílu, což je z 25 členů stále dost málo, ale ne každý zná slova začínající na písmeno 
A.
Nejvíce a to celkem 820 slov zná a napsal Kuře. Bohužel další úkoly neodevzdal a tak získává 20 bodů. Stejně 
bodů obdrží i Rozinka. 15 bodů získává Vasyl a Vřeštidlo o 5 bodů méně získávají Veverka a Donald.

FOTOSOUTĚŽ
Na obrázku byl br. Petr, a jelikož ho nikdo nepoznal, získává proto 20 bodů.
A kdo je na fotce tentokrát???

AKCE BUDOUCÍ
Družina Racků a Ostřížů

CYKLOVÝLET PRO NEJLEPŠÍ (17.08.2006 - 20.08.2006) 
Sraz: 15:00 na nádraží, Návrat: 17:40 na nádraží S sebou: věci na výpravy, vybavené kolo (nejlépe s nosičem 
a brašnami) cykl. přilba a další dle dohody Popis: Kdo by chtěl jet, je potřeba do tábora odevzdat přihlášku 
s nevratnou zálohou 50 Kč. Když by se výlet nekonal (malá účast, špatné počasí, atd.), popř. účastník 
onemocněl (omluvit se alespoň den předem Emilkce) se záloha samozřejmě vrátí. Pozor je omezená kapacita 
výletu - max. 5 účastníků. Před výletem bude /15. 8./ schůzka rodičů, kde budou doladěny podrobnosti. V 
případě nepřízně počasí bude kratší varianta výletu - bližší na schůzce rodičů. 

Přihlášku na akci se zálohou 50 Kč je nutné odevzdat do tábora!!!
Souhlasím s účastí mého syna ........... na Cyklovýletu pro nejlepší, který se koná v termínu od 17. 8. 2006 do 
20. 8. 2006.     Podpis zákonného zástupce ..........

DŘEVNÍ A VODNÍ SLUŽBA
Dřevní služba má úkol jednoduchý, ale moc záleží na tom, zda její členové dokáží spolupracovat a zda se nikdo 
nesnaží lenošit. 
Šikovná služba se se svým úkolem vyrovná za hodinku a potom se může věnovat svému programu. 
Úkolem služby je naplnit míru dřeva nařezanými a naštípanými poleny. Míra je přesně stanovena na táboře. Na 
topení se sbírají soušky na zemi a suché klestí bez jehličí. Splnění úkolu kontroluje denní rádce, teprve po jeho 
schválení má služba volno. Dřevo se v případě potřeby doplňuje i v průběhu dne. 
Po dopolední svačině se vodníci vydají doplnit zásoby vody (padesátky u kuchyně, u latrýny a sud v umývárně). 
Totéž plní během celého dne. 

SLUŽBA V KUCHYNI
Tato služba je k dispozici Bivojovi, popř. další osobě, která bude vařit. Hlavní její činností je pomoc s přípravou 
jídla, úklid kuchyně a jídelny, vydávání jídla, mytí nádobí a střežení vstupu do tábora.
Do tábora nevpustí nikoho, kdo není účastníkem tábora. Návštěvy čekají u mostu do příchodu denního rádce 
nebo vůdce tábora. Do kuchyně a ke kamnům má přístup pouze denní služba, rádce dne, kuchař a zdravotník. 
Činnost denní služby řídí kuchař, denní rádce s vedoucím družiny, příkazy službě mohou dávat dále hospodář a 
vedoucí tábora.
Večer si směna připraví dřevo, třísky a roští na ranní zatopení v kamnech. Ráno nastupuje v 6,00 hodin, kdy ji 
budí poslední hlídka. Vaří vodu na čaj a další dle kuchaře, přičemž se chová naprosto tiše až do budíčku.

NOČNÍ HLÍDKA
Noční hlídka střeží majetek tábora a táborníky v průběhu noci.
1. Střeží tábor od určené doby do 6,00 hodin, kdy vzbudí rádce denní služby v kuchyni.
2. Dbá, aby do 15 minut po večerce bylo ve všech stanech zhasnuto a ticho.
3. Pohybuje se po celém táboře potichu a bez světla. Baterku použije jen v nutném případě (stráží i  
 kuchyni, umývárnu ,most, apod.).
4. Nedovolí přístup do tábora nikomu, kdo není účastníkem tábora. Počíná-li si vetřelec podezřele nebo  
 je neodbytný, vzbudí denního rádce. V případě vážného nebezpečí nebo při nebezpečí   
 z prodlení vyhlásí poplach.
5. Nedovolí táborníkům odchod mimo tábor.
6. Výstroj hlídky se řídí počasím, musí mít píšťalku a svítilnu. 
7. Všechna zvláštní pozorování zapisuje do nočníka.
8. Hlídky se určují jedno, maximálně dvoučlenné z řad táborníků do 15 let. Výjimky povoluje vedoucí  
 tábora. 
9. Samostatně jedná hlídka pouze při přímém osobním napadení nebo při nebezpečí z prodlení, kdy  
 vyhlašuje poplach.
10. Hlídka neustále prochází táborem, nesmí sedět, ležet, řídí se časem na hodinách umístěných  
 v jídelně.
11. Při střídání hlídek vždy stará hlídka po probuzení nové vyčká jejího nástupu do služby a společně  
 jednou obejdou hlídaný prostor, teprve potom stará hlídka ukončí službu, předá píšťalku a jde spát.

Všem budoucím hlídkám bych chtěl sdělit, že se prý na tábořišti často konají přepady, takže by bylo vhodné, aby 
nejprve hlídali starší a následně mladší členové družin. Vloni sice žádný nebyl, ale co nebylo, může být.
Úkol na tábor
Jistě všichni víte, že máme v Křivolíku pronajatou chatu a poblíž ní se nachází studánka. Na podzim by jsme 
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• v kufru a baťohu je uklizeno
• peníze a peněženka není volně přístupná
• ve stanu nejsou žádné potraviny, žvýkačky, bonbony apod., tyto sladkosti je možné si uložit v bezedné truhle 
a na vyžádání budou vydány

JÍDLO A PITÍ
Jídlo vydávané v kuchyni se nikdy nejí ve stanu (výjimka je udělena chromým, nemocným a batolatům). 
Znechucující řeči se u jídla nevedou. Zbytky v zásadě nejsou, protože každý si nechá nandat jen tolik kolik sní a 
jde si raději přidat. Přesto ale mohou zbýt pecky, slupky, kosti, ty se vyhazují do připravené nádoby (povinnost 
směny v kuchyni), popř. se nosí do odpadovky. Zásadně si berete tolik jídla, kolik sníte, pak si většinou můžete 
přidat. U jídelny stojí várnice s čajem, nepijte z jiných zdrojů ani ze studánky (voda se musí převářet). Ešus musí 
být půl hodiny po jídle čistý a suchý. Nesmí být mastný, nemluvě o zbytcích jídla pod oušky a za držátkem. 

Pokud jsou k obědu brambory, dojde si každý, až služba danou družinu zavolá, pro ešus a nůž. V kuchyni 
nafasuje brambory a jde škrábat. Brambory se nejdříve omyjí od hlíny a prachu. Oškrábané brambory, se pak 
překrojí a dávají do hrnce. 
Škrábat musí každý!!! Zkuste si to radši doma, ať už to máte nacvičené. Pokud nevaříte, tak se nesmíte 
pohybovat v kuchyni, ani těsné blízkosti. 

LIKVIDACE ODPADKŮ
Nic se nezahazuje na zem. Věci, které jdou spálit se nosí do kamen, ty, které zetlejí do odpadovky a kov, sklo a 
plasty se třídí zvlášť – do popsaných pytlů u odpadovky. Kelimky od jogurtů se vymyjí, odstraní se staniol a dají 
se do plastů. Dále bude v blízkosti jídelny nádoba na zbylý odpad, kterou služba neustále vynáší.

LATRÍNA
Jelikož na táboře máme postavenou latrínu, chodíme jen na ni. To platí i v noci! Kdo by se bál, řekne 
spolubydlícímu ze stanu, popř. hlídce ať ho doprovodí. Chce to jen vzít si něco na sebe a popř. baterku. Při 
odchodu z latriny si nezapomeň umýt ruce vodou ze sudu. Samozřejmě každý ví, že po velké potřebě je nutné 
si ruce umýt mýdlem – tak se neboj a zajdi do „koupelny“, a to nejen v noci.

ZACHÁZENÍ S NÁŘADÍM
Toto si proberete v jedné z dílen s Lukasem. Nožem se neseká do země. Je jasné, že ani do ničeho živého včetně 
stromů, kamarádů. Hry s nožem se netrpí. Oddílové nářadí se vypůjčuje pouze u rádce a vrací se po použití 
(nejpozději však týž den večer) opět rádci. Nářadí, které bys nevrátil, pravděpodobně zrezne a ty pak budeš 
mít zbytečnou práci s jeho čištěním. V případě, že nářadí ztratíš svou nedbalostí, budeš muset sehnat náhradu. 

SLUŽBY
Služby se střídají večer před večeří!!! Za účasti denního rádce a rádců obou družin (předávající a přebírající). 
Rádce přebírající družiny by si měl zkontrolovat zejména: uklizenou kuchyni a okolí, umyté nádobí, plný stav 
dřeva a vody. V případě, že se nepodaří směny předat rozhodne o další směně kuchař (dle funkce a snahy směny 
přes den). V případě, že se směna v kuchyni nebude snažit a nebude mít splněno, co má mít, může se stát, že 
ji bude opakovat – snažte se!!! Služby jsou dvě a směny do nich nastupují v následujícím pořadí:
1. Dřevní a vodní služba
2. Služba v kuchyni

Oddílové akce

BRIGÁDA NA TÁBOŘIŠTI (10. 06. 2006)
Sraz: 08:00 U klubovny, Návrat: 18:00 U klubovny
S sebou: jídlo a pití na celý den, nářadí (pilu, krumpáč, kladivo, rýč, lopatu, sekeru, poříz, popř další) režijku 
ČD
Popis: Brigáda je na tábořišti v Hoštejně. Hlavním cílem bude postavit a opravit latrínu, umývárnu, odpadovku, 
a další drobnosti. Sraz je uveden u klubovny – pouze v případě, když bude dost aut, jinak se pojede vlakem v 
10:16 hod. do Hoštejna (nutno se domluvit). 

TÁBOR HOŠTEJN 2006 (30. 06. 2006 – 15. 07. 2006)
Sraz: 15:10 u klubovny, Návrat: 12:05 u klubovny
S sebou: vše dle seznamu věcí na tábor.
Popis: Vlčata mají odjezd v sobotu 1. 7. 2006. Sraz je v 9:50 hod. před nádražím ČD. 
Prostě tábor se vším všudy. Seznam věcí je ke stažení na oddílových stránkách v sekci Stáhněte si.

SLOVO VŮDCE K TÁBORU

Letos se na tábor opět pojede do Hoštejna. Tábořiště od letoška spravujeme společně se 4. dívčím oddílem. 
Tábor bude podobný jako ty minulé. Délka bude 15 dní, ráno budeme vstávat a večer půjdeme spát. Samozřejmě, 
že přes den bude nějaké to jídlo. Většinou 5 x denně. Jinak nás čeká nová CTH, kterou připravil bratr Sestřen. 
Program bude naučný, pracovní i hravý. Vše bude záležet na Vás, jak se budete snažit. V dalším textu se dozvíte 
mnoho věcí o táboru, které většině z nás byly samozřejmé, ale byli i tací, kteří je snad nevěděli, proto jsme je 
sepsali. Velkou novinkou bude rozdělení služeb – budeme mít 2, takže služby budou častěji. 
Na tábor jede 20 členů oddílu. Z tohoto důvodu budete rozděleni do 4 družin po 5 členech. Pouze na dílny a 
případné družinové podniky (akce, které si družina, která celý rok spolu chodí na schůzky pro sebe připraví) bude 
dělení jiné. Většina z vás má splněná kritéria pro účast na táboře. Je však pár jedinců, kteří je nesplnili a s těma 
si na táboře popovídáme a uvidíme, co vymyslíme. Z vedoucích nepojede Sestřen, Tonča a Jíťa, jinak by se měli 
všichni alespoň na týden ukázat. Samozřejmostí je, že pakliže se vám něco nebude líbit, či budete – li chtít něco 
vylepšit, kdykoliv za mnou, či jiným starším bratrem můžete přijít a všechno probereme. 
Závěrem nezbývá, než si popřát pěkné počasí a žádné úrazy. Nazdar na táboře v Hoštejně. Emilka

LETOŠNÍ ROK SE TÁBOR KONÁ POD TÍMTO VEDENÍM..
VŮDCE TÁBORA: Petr Vomáčka – Emilka
ZÁSTUPCE VŮDCE: Miloslav Tojmar – Bivoj
HOSPODÁŘ TÁBORA: Jaroslav Žáček – Měkoň
ZDRAVOTNÍK: David Maršálek  - Kosák

• O stravu pro hladové krky se bude starat br. Bivoj a po jeho odjezdu nejspíše br. Míchačka a 
všichni ostatní členové směny. 
• Jak jsem již psal výše, CTH letos připravil Sestřen. 
• Hitaci bude mít na starosti jeden z dobrovolníků – hlaste se. Samozřejmě se na programu 
budou podílet i další členové oddílu, kteří se Vám po celý rok věnují.
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Stejně jako každý rok se letos nebude konat návštěvní den, proto nebude do tábora žádný z rodičů vpuštěn. 
Dále bych Vás chtěl upozornit, že je potřeba všechny věci označit, aby je bylo možné identifikovat ve 
ztrátách a nálezech.
Nedávejte dětem elektronické či jiné podobné věci (mobily, rádia apod.). Kdyby byla takováto věc 
u někoho nalezena, byla by na Vaše náklady poslána zpět, popř. převezena do klubovny, kdyby tam někdo jel. 
Chceme tímto předejít jejich zničení, popř. poškození a narušování programu. Prosím o dodržení těchto 
pravidel!!!
 

Děti domů do dopisů píší různé zprávy, které by Vás mohly znepokojit, a proto Vám dáme k dispozici horkou 
SMS linku. Na tuto linku můžete napsat SMS zprávou věci, které by Vás znepokojily. Zprávy budu každý, či každý 
druhý den večer číst. Prosíme o používání jen v nejnutnějším případě a hlavně s podpisem, aby jsme věděli od 
koho sms je. 

ČÍSLO NA TUTO SMS LINKU JE: 607 955 269.  
 
Na táboře budeme 15 - 16 dní a jelikož nejsme čuňata, tak si budeme prát. Uvidíme, co jste za ten rok obkoukali 
od automatky. Kdyby pršelo, tak budeme prát jen nejnutnější věci. 
 
Opět, a snad již počtvrté píši o batohu na výpravy, který si každý rok skauti s sebou na tábor berou – v případě 
příznivého počasí se bude konat vícedenní výprava. Musíme doufat, že nám letos počasí bude přát a na výpravu 
se pojede.  
 

HARMONOGRAM PŘED ODJEZDEM NA TÁBOR A PO TÁBOŘE 
30. 6. 2006 
Nakládání věcí na tábor – v 15:10 hod. u klubovny – přinést věci dětí na tábor, následně proběhne jejich 
naložení. Skauti přinesou i zdravotní dokumentaci (posudek lékaře, léky, bere – li nějaké, Zdravotní průkaz, 
potvrzení o bezinfekčnosti, průkaz pojištěnce). V cca 16:00 hod je naplánován odjezd auta do Hoštejna. Skauti 
(Racci a Ostříži) poté odjíždí vlakem (s sebou režijku ČD, či jiný průkaz na slevu jízdného) na tábořiště, kde se 
pokusí něco postavit. 
1. 7. 2006
Vlčata – sraz v kroji v 9:50 hod. před nádražím ČD – s sebou režijku, či jinou průkazku na slevu jízdného, 
svačinku a pití na cestu – s rozumem, na táboře se začíná obědem, pláštěnku a zdravotní dokumentaci dítěte. 
15. 7. 2006 
Oddíl – návrat v cca 12:05 hod. u klubovny
8. 9. 2006 
Oddíl – sraz v 16:00 hod. před klubovnou – s sebou věci na schůzky, rozvrh hodin. 

DENNÍ PLÁN PRÁCE TÁBORA

Hrátky s ohněm
Sirky, popř. jinak vyrobený oheň se používá pouze ve směně a popř. při programu, kdy je to povoleno 
vedoucím. 
Rušení nočního klidu
Od večerky do budíčku nelze žádnými hlasitými ani jinými projevy rušit ostatní. Ihned po večerce nemusíte 
samozřejmě spát – povídejte si ale tiše, ať nebudíte někoho, kdo je více unaven. To samé platí i ráno. Kdy 
nemůže vydržet ve spacáku, má možnost vyjít ven, umýt se, potichu uklízet si stan nebo se jít poptat po nějaké 
mimořádné práci do kuchyně. Vše tiše!
Poškozování přírody či majetku
Kdo spadne a při tom rozbije hrníček je nešika, ale nezasluhuje trest. Ten kdo seká sekyrou do živého stromu 
nebo boří jinému bráškovi stan, ten si může být trestem jist. Žádné kácení stromů ani očividně suchých, bez 
výslovného souhlasu někoho z vedení tábora.
Porušení ”úředně“ vydaného příkazu
Dobře poslouchejte co, jak a kdy máte dělat. Nejsnáze se tak vyhnete tomu, že např. při odchodu z tábora 
nebudete mít patřičné náležitosti.
Nečestné chování při hře a mimo ni
Snad mezi námi není nikdo, kdy by podváděl a chtěl dosáhnout výhod na úkor ostatních. Pro jistotu zde ale 
uvádíme i tento bod.
Nepořádek
Podle dalších řádek se dozvíš, jak vypadá pořádek. Kdo se proti pravidlům 5x prohřeší, čeká jej trest.
Stan
Vnitřek má být uspořádán tak, aby bylo možné cokoliv rychle najít, aniž by se muselo 10 jiných předmětů 
vyndat. Několik nejpoužívanějších předmětů může být na poličce, kterou máš možnost si v osobním volnu 
vyrobit. Boty, kufr, batoh jsou pod postelí na podlážce. Je dobré mít ve stanu odpaďák. Je to plechovka, pytlík, 
kam se odhazují drobné věci, s nimiž se nevyplatí běžet hned k odpadkovému koši u jídelny. 
Stan je při hezkém počasí otevřen a větrá se. Větrá se též spací pytel, který se pověsí na vrch stanu. Nejpozději 
po svačině je nutno spacáky uklidit, jinak vše, co sluníčko zahřálo a vysušilo zase zvlhne. Jdeme-li pryč z tábora, 
tak si samozřejmě věci uklízíme dříve. V případě deště se ve vlastním zájmu nedotýkáme celty ani nedopustíme, 
aby se celty dotýkaly nějaké další předměty. Samozřejmostí je, že si na tábor neberete repelent ve spreji 
– stříknutí na celtu ji zničí a musela by se znova impregnovat, což by pro tebe nebylo nejlevnější. Do cizího stanu 
nevstupujeme bez pozvání.

PROHLÍDKA STANU UVNITŘ
Úklid se kontroluje každé ráno, kontrolu provádí denní rádce, zástupce jedné z družin (KROJ) a popř. další z 
vedoucích. Nestačí mít uklizeno jen ráno, přes den se může udělat namátková kontrola, po které následuje 
bojovka a možná i letecký den (v případě, že bude volné letiště) Při této namátkové kontrole se nehledají 
drobnosti, ale kontroluje se celkový stav (povrchově uklizeno, vše mokré se suší, apod.). Prohlídky se mimo 
vedoucích účastní pouze obyvatelé stanu. 
Jak vypadá uklizený stan:
• je povrchově uklizeno, ani přes den není zjevný nepořádek
• podlaha v uličce, pod postelí, prostor 5 m Za stanem, mezi stany a před stanem až ke stožáru s vlajkou je 
vysbírán od papírků, třísek, zápalek, hřebíku atd. 
• provázky konstrukce jsou napjaté a mokré věci včetně ručníku se suší
• spacáky jsou složené, větrají se až po prohlídce a uklízejí se nejpozději po svačině
• špinavé prádlo je uloženo suché v pytli na špinavé prádlo
• hřebíky jsou všude, kde vyčnívají, ohnuty, aby se nikdo nezranil
• stanový odpadkový koš je vynesen
• láhev na vodu je prázdná a otevřena 
• hřeben je vyčištěn a majitel učesaný
• kufr, batoh, boty neleží přímo na zemi, ale na dřevěné podlážce, holinky jsou omyty
• oblečení není rozvěšeno po konstrukci
• ešus, příbor a hrnek je umytý a vysušený, popř. je pověšen na stanu a dosychá
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S KÝM BUDU BYDLET NA TÁBOŘE
Na táboře spolu bydlí většinou dvojice kamarádů. Někdy ale vedení tábora zasáhne proti stanové dvojici, která 
by spolu chtěla bydlet. Stává se to tehdy, když spolu chtějí bydlet dva známí nepořádníci nebo dva nezkušení 
nováčci. V tom případě bývá požádána jiná dvojice, aby se o nováčky, popř. nepořádníky podělila.

STAVBA SPOLEČNÝCH OBJEKTŮ

Každá družina dostane přidělen nějaký úkol – jedna dostavuje kuchyň, druhá saunu atd. Všechny se snaží, 
aby své úkoly splnili co nejdříve, protože skutečný táborový život začne, až bude všechno hotovo. To si musíte 
uvědomit a chovat se podle toho!!!

OSOBNÍ VOLNO
Bývá o poledním klidu, někdy před večeří a po ní. Všeobecně platí, že každý může dělat v osobním volnu co je 
mu libo, pokud 
• tím neruší ostatní a nezpůsobí škodu (sobě i jiným),
• se nevzdálí od tábora na dosah píšťalky (případně mimo určené hranice),
• neslouží zrovna ve směně,
• nemá přidělen žádný úkol a nemá žádný trest.
Samozřejmě osobní volno v poledním klidu je na odpočinek a ne na dělání blbin. 
Pokud nevíš co ve svém osobním volnu dělat, tak se nestyď a zeptej se svého rádce, nebo se k někomu připoj.

DOPISY DOMŮ
Jelikož nebude návštěvní den, je potřeba, abyste domů pravidelně psali. Na nástěnce bude tabulka, na které za 
každý odeslaný dopis vyplníte jedno políčko. Na konci tábora uvidíme, jak daleko se Váš had dostane. Nejlepší 
bude odměněn!!!

PSANÍ DENÍKŮ
Každý si na táboře povede svůj deník, do kterého si v osobním volnu bude zapisovat a kreslit své zážitky 
z prožitého dne. Kdo do 13. 7. 18:00 hod. odevzdá deník může být odbornou porotou vybrán jako vítěz a získá 
cenu. Samozřejmě mu deník bude druhý den vrácen, aby mohl pokračovat v zápisech. Na konci tábora by měl 
mít každý zapsané všechny dny. Doufám, že se nestane podobná situace jako vloni, kdy někteří i přes výslovné 
upozornění deník nedopsali a nemohli pak na táboře dostat oddílové triko!!!

CHOVANÍ TÁBORNÍKŮ
Jedna dobrá rada úvodem – tuto kapitolu si zvláště dobře prostuduj. Na táboře platí určitá pravidla, která se příliš 
nevyplatí porušovat. Některá z uvedených pravidel jsou uvedena i v táborovém řádu. V této části jsou tyto body 
více rozebrány. „Odměnou“ za takový prohřešek je zápis do knihy hříchů a následný trest. Aby se nestávalo, že 
los určí trest neúměrný schopnostem postiženého, všechny hříchy evidujeme, stejně jako zadání úkolu a jeho 
plnění. Trest není žádné velké neštěstí – některé tresty budou stejné jako vloni, jiné budou nové, nechte se 
překvapit. Nejnepříjemnější je to, že si většinu trestů odčiníš v době osobního volna (vyjma celodenních). Dost 
už strašení, raději si přečti, jakým činnostem se máš vyhnout, aby Tě trest minul.
Hrubé chování k ostatním
Sprostá slova, hrubé nadávky a osočování nejsou trpěny, každý spor lze řešit na úrovni, názory se přece mohou 
různit. 

             7,25 Budíček
  7,30 – 7,45 Rozcvička
  7,45 – 8,15 Osobní hygiena, úklid stanů
  8,15 – 9,00 Snídaně, vztyčení vlajky
  9,00 – 9,15 Hodnocení stanů
  9,15 – 12,15 Dopolední zaměstnání (10,30 přesnídávka)
12,15 – 13,00 Hygiena, oběd
13,00 – 14,00 Polední klid, psaní dopisů, 
14,00 – 17,30 Odpolední zaměstnání (16,00 svačina)
17,30 – 18,30 Práce s deníky + osobní volno, předání směn
18,30 – 19,30 Večeře
19,30 – 20,00 Hygiena
20,00 – 20,30 Nástup
20,30 – 21,30 Večerní program
21,30               Táborová rada
21,30 – 22,00 Večerní klid
22,00               Večerka

TÁBOROVÝ ŘÁD
1. Každý z účastníků tábora je povinen dodržovat denní plán práce tábora.
2. Každý udržuje čistotu ve stanu, okolí stanu a v táboře.
3. Je zakázáno vstupovat do cizích stanů bez svolení.
4. Není dovoleno vstupovat do řeky a k její blízkosti bez přítomnosti vedoucího.
5. Každé opuštění tábora musí povolit vůdce nebo jeho zástupce.
6. Po večerce zachovávat naprostý klid.
7. Narušení prostoru tábora cizími lidmi ihned hlásit vůdci (zástupci vůdce).
8. Ve stanu se jídlo nejí ani nepřechovává.
9. Nevyhledávat příležitosti k ulejvání a nevyhýbat se plnění svých povinností.
10. Je zakázáno jakkoliv poškozovat přírodu.
11. Přísně se zakazuje jakýkoliv styk s veškerými volně žijícími zvířaty, jakož i veškerou manipulaci  
 s jejich pozůstatky.
12. Vypůjčené věci neničit a vracet je na své místo. Případné poškození hlásit vůdci (zástupci vůdce).  
 Družina si o své věci pečuje sama. Případné ztráty, či úmyslné poškození nahradí. 
13. Bude-li kdokoliv sám potřebovat radu nebo pomoc, obrátí se s důvěrou na vedoucí.
14. Do kuchyně a ke kamnům má přístup pouze denní služba, rádce dne, kuchař a zdravotník.
15. K jídlu nastupuje vždy celá družina pohromadě, každý čistý, umytý a vezme si jen tolik jídla, kolik  
 sní. Je možné si jít dodatečně pro přídavek. Zbytky jídla a odpadky je nutné odhazovat do určené  
 nádoby.
16. Koupání je možné pouze společně na vykázaném místě a ve stanovené době za dohledu a dozoru.
17. Každý účastník tábora bude používat latrínu a to i v noci. Do latrín je zakázáno odhazovat jakékoliv  
 odpadky.
18. Nebude-li se táborník cítit zdráv a nebo se zraní, oznámí to ihned vedoucímu nebo zdravotníkovi, i  
 když se mu to nebude zdát významné.

ADRESA NA TÁBOR:
SKAUTSKÝ LETNÍ TÁBOR
3. chl. oddíl, stř. JAVOR – Č. Třebová
Hoštejn, pošta Zábřeh 789 01


