
* Tak nám zase utekl další rok a před námi
jsou prázdniny a s nimi tábor. Letos jsme
udělali trochu změnu. Budeme mít 3 kratší
tábory.

První pro vlčata a mladší skauty v
termínu od 30. 6. 8. 7. 2007. Na druhém
mezinárodním táboře 5. 7. - 15. 7. budou
společně tábořit skauti a skautky ze
Slovenska a Čech. Tábor byl podpořen z
prostředků MŠMT, Pardubického kraje a
Města Česká Třebová. Poslední tábor se
bude konat v termínu od 11. 19. 8. ve
slovenských Batizovcích. Z uvedeného je

Je jasné, že tábor se nepostaví sám. U
nás v oddíle je sice hromada šikovných
ručiček, bohužel ani to občas nestačí.
Proto prosíme všechny rodiče, dědečky a
další příbuzné o pomoc při stavbě a
bourání tábora. Následující brigády jsou
samozřejmě určené i pro samotné členy
oddílu.

08:00 u klubovny, Návrat: 18:00 u
klubovny

jídlo a pití na celý den, nářadí
(pilu, krumpáč, kladivo, rýč, lopatu,
sekeru, poříz,popř další) režijku ČD

Brigáda je na tábořišti v Hoštejně.
Hlavním cílem bude postavit a opravit
latrínu, umývárnu, odpadovku, přístavba
jídelny a další drobnosti. Sraz je uveden u
klubovny - pouze v případě, když bude
dost aut (hodilo by se i auto s vozejkem),
jinak se pojede vlakem v 10:16 do
Hoštejna (nutno se domluvit). Další
možností je jet na tábořiště v pátek
odpoledne, nutno sedomluvit.

Brigáda na tábořišti (23.06.2007)
Sraz:

S sebou:

Popis:

vidět, že se 2 tábory v Hoštejně budou
prolínat, abychom tomu co nejvíce
zabránili, tak budou v sobotu a neděli
výlety.

Jelikož většina z Vás je na táboře
poprvé, tak musíte pořádně poslouchat,
aby Vám něco „neuteklo.”

Ještě bych se zmínil, co Vás na táboře
může potkat. Plánujeme spoustu her,
pokusíme se něco nového naučit, každý si
při výrobních dílnách naučí nové činnosti,
táboráky, noční hlídky, směna v kuchyni.
Celým táborem se bude v inout
celotáborováhra.

Stavění t á bo ra ( 29 . 06 . 2 007 -
30.06.2007)

Bourání tábora(18.08.2007)

Sraz:

S sebou:

Popis:

Sraz

S sebou:

Popis:

15:20 u klubovny, Konec: 14:00 na
tábořišti

pracovní oblečení, svačinku a
pití, věci na výpravy

Máte jedinečnou možnost si
prohlédnout postavený tábor, kde budou
děti pár dní bydlet. Nejprve u klubovny a v
kasárnách naložíme věci na tábor a pak
vyrazíme na tábořiště. Zde postavíme
tábor. Večer opečeme buřty a zazpíváme
u ohně. Přespíme v postavených stanech.
dopoledne doděláme co je potřeba,
naobědváme se a po obědě už bude
probíhat klasický program - rodiče a skauti
odjedou domů.

: 13:00 u klubovny, Návrat: 16:00
tamtéž

Pracovní oblečení

V odpoledních hodinách se
přiveze do České Třebové auto s
vybavením z tábořiště a bude potřeba
pomoct věci vyložit a uklidit. Akci řídí 4.
dívčí oddíl - časy budou upřesněny -
sledujte naše oddílové stránky

Slovo vùdce

Každá ruka dobrá
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Při nástupu na tábor každý odevzdá léky,
které bere,

,

(dle ustanovení
zákona č. 258/2001 Sb. o ochraně
veřejného zdraví). Bez toho nemůže na
dítě tábor odjet.

Prohlášení rodičů je nejlepší vyplnit v den
odjezdu na tábor. Rodiče v něm potvrzují,
že u dítěte nedošlo ke změnám oproti
údajům, které lékař uvedl na přihlášce, a že
dítě nemá žádné příznaky infekčního

podepsané a s uvedením
dávkování zdravotní průkaz, kartičku
pojištěnce, prohlášení rodičůa posudek
o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti
na zotavovací akci

onemocnění. Co je velmi důležité na
prohlášení rodičů napište veškeré aktuální
zdravotní záležitosti týkající se Vašeho
dítěte popř. i další věci, které nám chcete
sdělit. I zdánlivé drobnosti a maličkosti!
Naprosto nestačí při předání dítěte ústní
sdělení typu: „Včera dostal od doktora
oční kapky, má je brát tři dny dvakrát
denně a pak týden jenom jednou …“ To si
v tom množství dě tí př i od jezdu
nemůžeme pamatovat! Zvláště neúplné
nebo z různých důvodů a obav zatajené
informace o alergiích, které by nám a
hlavně Vašim dětem mohly komplikovat
život!

Info pro rodièe

Na co nezapomenout

Bez podpisu to nejde

Plánované akce
29.6. - 30.6. - Stavění tábora
30.6. - 8.7. - Tábor pro vlčata a mladší
skauty
5.7. - 15.7. - Tábor pro skauty z Čech a
Slovenska
11.8. - 19.8. - Tábor pro skauty ve
slovenských Batizovicích
18.8. - Bourání tábora

* Nevybavujte, prosím, děti hromadami
sladkostí, čokolád, sušenek a bonbónů. V

rámci celotáborové hry budou dostávat
sladké odměny za výhru.

* Ještě před táborem zkontorolujte dítěti
správnou a

- hlavně její kvalitu. Měli jsme již
nepoužitelné holinky a malé
pohorky nebo tenisky.
* Každý musí mít na tábor kroj. Ten by
mě l být vybaven dle přís lušných

. Zajistěte, prosím,

vhodnou velikost
obuvi

krojových předpisů

(děravé)

vhodnou kombinaci horní a spodní části,
jak na počasí. Ono
v maskáčích a kroji se v parnu opravdu
špatně jde. Pokud možno snažte se i
barevně neexperimentovat - kanárkově
žluté kraťasy nejsoudobrá volba :)
* D í tě t i p ř i ba l te do výbavy

. Dohlídneme na to, aby dítě
skutečně dopisy psalo.
* Za j i s tě t e d í tě t i

s tématikou Ferda
mravenec.

chladné tak teplé

korespondenční lístky a adresy na
příbuzné

oblek na
celotáborovou hru

* Vážení rodiče, v rámci lepší spolupráce Vás
prosíme, abyste svým podpisem stvrdili, že jste

si Trojníček přečetli a informace berete na
vědomí. Toto je jediný způsob, který nám

umožňuje zjistit to, jestli dítko Trojníček doma
ukázalo. Trojníček podepište na str. 12.

Upozornìní
* Na schůzce rodičů se dohodlo, že se

, proto
nebude do tábora žádný z rodičů vpuštěn.
Dále bych Vás chtěl upozornit, že je
potřeba , aby je bylo
možné identifikovat ve ztrátách a nálezech.

(mobily, rádia, budíky
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.

nebude konat návštěvní den

všechny věci označit

Nedávejte dětem elektronické či jiné
podobné věci

Prosíme o dodržení těchto pravidel!!!
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Jestliže narazíte v textu
na tykání, berte to tak,

že se jedná o přímou řeč
od vedoucích k dětem.

Děkujeme za pochopení.

Texty jsou použity z Trojníčku 2007,
který je věnován účastníkům tábora

* Protože se snažíme jít s dobou, má náš
oddíl jedny z nejlepších oddílových
stránek. Jejich adresa je:

Je tomu již deset let, kdy nás náhle, bez
slova rozloučení opustil náš kamarád,
vášnivý fotograf, velký skaut Evžen
Šimek. Evža Šimek, ač rodák z nedaleké
obce Rybník, byl velkým patriotem České
Třebové. Po rozpuštění Junáka v roce
1969 se stal dobrovolným hasičem,
pilným fotografem a jakoby čekal na
změny, které jednou musely přijít. Při
obnově skautingu po dvaceti letech byl
Evža jedním z mladší generace, který se
hned zapojil do činnosti. Jako člen
znovuobnoveného III. oddílu mohl své
znalosti a zkušenosti získané pobytem v
přírodě předávat svým mladším bráškům.
Svou cílevědomost, trpělivost a smysl pro
spravedlnost př i výchově mladší
generace mohl každoročně využít při
vyvrcholení skautského roku a to na
skautském tábo ře. Tak se dě lo

Bez kroje by skaut nebyl skautem a vlče
vlčetem. Když máme kroj na sobě,
chováme se slušně, každý totiž pozná, že
jsme skauti. A my přeci nechceme dělat
ostudu. Kroj se nosí na nástupy, při
slavnostních skautských příležitostech.
Kroj je tradice, kterou máme od počátku
založení skautu.

Kroj se skládá z košile a šátku. Na košili
j sou naš ity nášivky a odznaky.
Nejdůležitější, skautská lilie nebo vlček,
jsou umístěny nad levou kapsou. Na
pravé kapse se nosí lísteček. Za každý rok
ve skautu jeden bronzový lísteček.

Na levém rukávu je našita domovenka s
horním okrajem u ramenního švu. Dva
centimetry pod domovenkou je číslo

Na stránkách jsou pravidelně doplňované
fotografie a zápisky z akcí, popis
plánovaných akcí, zpovědnice pro
vyjádření názoru apod. Určitě se vyplatí
na stránky občas zajít. Během tábore zde
také budou umístěny aktuální fotografie

každoročně až do roku 1997, kdy velká
voda Moravské Sázavy zaplavila
skautský tábor v Tatenicích. I v této těžké
chvíli stál Evža v čele evakuace tábora a
mohl tak zúročit své bohaté zkušenosti.
Po návratu do zaplavené České Třebové
pilně dokumentoval dramatické okamžiky
velké vody. Snad vysílením, snad
osudem, byl den 12.7.1997 Evžovým
dnem posledním. Jeho památku nám teď,
kromě několika generací skautů, mnoha
alb s fotografiemi připomíná dřevěný kříž,
jež vídají cyklisté v polovině stoupání na
„Podkovu“ při své cestě z Rybníka do
Třebovice v Čechách. Na jeho počest
pořádá III. chlapecký oddíl fotosoutěž s
názvem “Okem Evžena Šimka“, jejíž
slavnostní vyhlášení se uskuteční dne
21.10.2007 při příležitosti akce 100 let
skautinguv České Třebové.

Evžo, čest Tvé památce a nikdy
nezapomeneme.

oddílu. Ve stejné vzdálenosti je jako třetí v
pořad znak družinový.

Těsně nad pravou kapsou je
mezinárodní domovenka.

Na pravém rukávu 1 cm pod ramením
švem je znak WOSM.

Toto jsou pouze ty nejdůležitější nášivky
umístěné na kroji. Šátek je buď žlutý - pro
vlčata, nebo hnědý - pro skauty. Šátek se
stejně jako slibový oznak získá až po
složení vlčáckého nebo skautského slibu.
Ke kroji také patří šňůrka na píšťalku,
obtočená kolem šátku. Vlčata mají šňůrku
žlutou.
Ke kroji se nosí krátké nebo dlouhé

kalhoty, nejlépe hnědé barvy. Stačí ale I
normální džíny. Nevhodné jsou šusťáky,
tepláky nebo kalhoty z křiklavých barev.

Naše webové stránkyNaše webové stránky Skautský kroj - popis

Okem Evži ŠimkaOkem Evži Šimka

Skautský krojSkautský kroj
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WOSM

mezinárodní
domovenka

slibový odznak

lísteček

domovenka

číslo oddílu
družinový znak

CTH, neboli celotáborová hra. Hraje se
samozřejmě celý tábor, hráči jsou
rozděleni do družin, které v jednotlivých
etapách soutěži buď proti sobě, nebo
společně. K příběhu semůže prozradit
jen to, že jde o záchranu mravenčí
královny. Vše bude samozřejmě
objasněno na začátku tábora. K
celotáborové hře je potřeba pouze
speciální který si vlčata a skautioblek,

připraví doma. Protože
máme

, měl by oblek
vypadat jako pro

. Rodiče
jistě rádi pomůžou. Není
potřeba nic složitého ani zd louh
avého na přípravu. Oblek musí být
hlavně pohodlný a nesmí mu vadit nějaká
ta špína nebo natrhnutí Dobrým zdrojem
textilu je např.

mravenčí
téma

mravence

.
Second hand .

CTH - celotáborová hra

SMS horká linka
Hoštìjn

* V nutném případě nás můžete
kontaktovat na mobilní telefon. Zprávy
budeme každý, či každý druhý den večer
číst. Prosíme o používání jen v
nejnutnějšímpřípadě.

+ 420 607 955 269

Adresa tábora
SKAUTSKÝ LETNÍ TÁBOR

3. chl. oddíl,
stř. JAVOR - Č. Trebova

Hoštejn
pošta Zábřeh

789 01
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