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TÁBOR U RYBNÍKU 2020 

Termín a místo, cena 
Tábor se koná od 27. června do 11. července na tábořišti u Rybníku u České Třebové (souřadnice pro 

GPS: 49°52’42.592″N 16°29’1.806″E) v okrese Ústí nad Orlicí. Cena tábora je 3 000,- Kč a podrobnosti 

k úhradě naleznete v přihlášce (pouze na účet, termín je 14. června 2020). V případě zrušení tábora z 

důvodů překážek na naší straně (nařízení v souvislosti s Covid-19) se vrací 100% zaplacené ceny. 

 
Odjezd na tábor: sraz skautů bude v 8:30 u klubovny v ulici Na Větru první táborový den dopoledne 

na kole. Sraz vlčat bude 28. června v 9:00 u klubovny v ulici Na Větru, pravděpodobně na kole. 

Dokumenty, které je nutné v den odjezdu mít s sebou (nebo již odevzdané): 

- Potvrzení o bezinfekčnosti 

- Kopie průkazky zdravotní pojišťovny 

- Očkovací průkaz 

- Platný posudek lékaře 

- Přihláška a zaplacený účastnický poplatek (to už by všichni měli mít vyřešeno, zde jen pro 

úplnost) 

Táborové dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách - http://www.skaut-lanskroun.cz/ke-

stazeni/odd (pro vlčata) a http://www.skaut-lanskroun.cz/ke-stazeni/chlapecky-oddil (pro skauty). 

 

Návrat: předpokládáme návrat vlčat i skautů mezi desátou a jedenáctou v sobotu 11. července ke 

klubovně (skauti spíš dříve, vlčata spíš později). 

Vybavení 
Seznam vybavení naleznete v samostatném souboru na webových stránkách (opět zvlášť pro skauty a 

pro vlčata). Před táborem se pro jistotu podívejte na naše webové stránky, zda tam není novější 

verze seznamu. Silně doporučujeme označit monogramem nebo obdobným způsobem některé 

táborové vybavení, zejména: 

- Ešus, lžíci, hrníček 

- Svítilnu 

- Větší kusy oblečení 

- Spacák a karimatku 

- Další nákladnější položky vybavení 

V následujícím textu je vysvětlení k některým položkám. 

Kroje a oddílová trička (především pro nováčky ze šk. roku 2019/20) 

Součástí vybavení vlčat a skautů na tábor je i skautský kroj (základní části jsou 

košile, žlutý – u skautů hnědý – šátek a turbánek ke spojení šátku kolem krku). 

Košile je pískové barvy, bavlněná a s dlouhými rukávy, které se mohou nosit jak 

„nadlouho“, tak „nakrátko“ (ohrnout a zapnout na knoflík).  

Druhou variantou (vhodná především pro vlčata) je krojové tričko. Pro oficiální 

příležitosti se nosí obdobně jako košile s šátkem a turbánkem. Nevýhodou je, že se na něj nemohou 
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našívat žádné odborky, domovenka a nenosí se na něm slibový odznak (někteří 

nováčci budou na táboře skládat slib).  

Specifickou pozici má oddílové tričko (zelené s logem střediska – „stopy“ viz 

výše v záhlaví). To nelze koupit (výjimkou je náhrada poškozeného), ale pouze 

získat za účast na táboře – alespoň tak je to nastaveno v našem oddíle. Kdo 

nemá krojové tričko ani kroj, může ho v rámci tábora používat jako náhradu obojího (ale opravdu jen 

v rámci tábora). 

Mobily a elektronika 

Mobilní telefony a jiné elektronické přístroje (MP3 přehrávače, rádia apod.) jsou na táboře přísně 

zakázané. Toto rozhodnutí jsme učinili podle dřívějších zvyklostí na táborech a s ohledem na program 

a pohodu v táboře. U některých dětí rozhodně nepomáhá možnost každou chvíli volat domů k tomu, 

aby se vyrovnali s tím, že musí být delší dobu bez rodičů. 

Pokud u někoho bude podobné vybavení nalezeno, zabavíme ho až do konce tábora. 

Sladkosti na táboře 

Nikdo samozřejmě nemá zakázáno dovézt si své vlastní sladkosti. Nicméně apelujeme na všechny, 

aby jich nebylo příliš mnoho (2-3 věci by měly být maximum) a zvážení zasílání sladkostí poštou. 

Během tábora stejně musíme všechny potraviny účastníků vybrat a skladovat v zásobáku, protože ve 

stanech k tomu nejsou podmínky. Táborníci si je pak mohou o poledním klidu vyzvedávat a postupně 

sníst. Proto také doporučujeme jednotlivé věci označit jménem. Před koncem tábora si pak 

vyhrazujeme možnost vyhlásit společné hody, kde se zbylé zásoby rozdělí (např. v rámci vlčat) 

rovným dílem mezi všechny.  

Návštěvy a kontaktní údaje na tábor 
Kromě předem domluvených výjimek rodiče skautů a hlavně vlčat žádáme, aby na tábor nejezdili na 

návštěvy, obvykle to u některých účastníků jen způsobí lítost, že nejsou s nimi. Samozřejmě to neplatí 

pro každého, někteří kluci si návštěvu rodičů vyloženě nepřejí☺. Pokud budete potřebovat na tábor 

přijet – např. dovézt doma zapomenutou věc (nebo přivézt klukům buchtu) – domluvte se předem 

s vedoucím tábora, kdy dorazíte, ať Vaše přítomnost nebudí zbytečný rozruch. Neplánujeme pořádat 

návštěvní den. 

 

Kontakt na vedoucího tábora a skautů – Matěj Richtr – tel. 604 802 812 

Kontakt na vedoucího vlčat – Miloslav Uher – tel. 777 573 637 

(ideálně volat večer od 20:30 do 21:30) 

 

Poštovní adresa tábora: 

Jméno táborníka 

SKAUTSKÝ LETNÍ TÁBOR 

1. chlapecký oddíl z Lanškrouna 

Rybník 230 

560 02 Česká Třebová 

 

Pište, jak uznáte za vhodné, každého potěší, když mu něco dorazí. 
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