
INDIÁNSKÝ  TÁBOR  v Kundraticích 
4.8.- 15.8. 2009 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Odjez: 4.8. 2009 v 15:30 z parkoviště pod II. ZŠ 
    Sraz ve 15:00 
 

Návrat: 15.8. 2009 ve 12:00 na parkoviště pod II. ZŠ 
 

pozn.: hodina odjezdu a příjezdu je zatím předběžná, nepředpokládáme 
změny, ale kdyby byly nutné, oznámíme je nejpozději začátkem 
července 

 

Místo konání: Táborová základna u obce Kundratice 
 

Adresa: Skautský tábor Kundratice, pošta Rozsochy PSČ: 592 57 
 

Kontaktní telefon: 608 226 352 – Matěj Pecháček 
    723 562 603 – Vladimír Vejrosta 
  (v táboře není elektřina, proto prosím pište SMS) 

 

Podrobné informace 
 

Při odjezdu je nutné odevzdat: 
 Prohlášení o bezinfekčnosti 
 Kartičku pojišťovny 
 Zdravotní a očkovací průkaz dítěte 
 Osobní léky – pokud používáte 
(a nějaké instrukce k jejich užívání – nejlépe vysvětlit to na místě našemu zdravotníkovi, a ještě 
případně sepsat a přiložit k lékům) 
 

Odjezd 
Na tábor budeme cestovat pronajatým autobusem. Na místo srazu přijďte 
prosím včas, aby bylo možné v klidu naložit zavazadla. 
Na cestu si všichni oblékneme naše oddílová trička. 

 

Návštěvní den 
Návštěvní den proběhne v neděli 9.8. od 14:00 do 17:30. Polohu tábora 
najdete na našich webových stránkách. Pokud budete cestovat autem, 
zaparkujte prosím v obci Kundratice a do tábora dojděte pěšky. Všem 
nám uděláte velkou radost když nám přivezete na svačinu pár buchet ☺ 
Tábořiště je daleko, můžete se domluvit s dalšími rodiči a jet společně menším 
počtem vozů, nebo nabídnout odvoz rodičům, kteří nevlastní auto. 

 

Placení tábora 
Přihlášku by měl mít už každý odevzdanou. Pokud ne, kontaktujte Íťu - našeho 
pokladníka (viz dále). 
Vybírání peněz za tábor  má na starost náš táborový pokladník Jakub Klejch - 
Íťa (tel.776 808 804), případné dotazy např. ohledně placení fakturou směřujte 
prosím na něj. 



Vybavení na tábor 
 
Speciální vybavení 

Letos máme indiánský tábor a proto bude každý potřebovat bederní 
roušku. Podrobnější instrukce viz dále. 
Nikdo nezapomeňte oddílový zpěvník! 

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

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

Jídelní potřeby 
dva díly ešusu – podepsané, lžíce, hrníček na pití, utěrka, ovocný 
kompot, marmeládu, sklenici okurek (tyto potraviny bude možno 
odevzdat při odjezdu a 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, 
batůžek na výpravy, batoh do kterého sbalíte spacák a karimatku + 
nějaké jídlo a oblečení 

Doporučujeme 
Vše mít sbaleno v jednom zavazadle (kufr je na tábor asi 
praktičtější), mobilní telefon nechat doma, kapesné (max. 200,- 
Kč), dopisní papír, známky a obálky, hudební nástroj, 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 (pouze ten kdo 
trpí na suché rty v abnormálních vedrech, která nás čekají:-) 
Povinně Zábutka:-) 

 
 
 
 

 
  



Indiánský oděv 
 

 Indiáni měli mnoho druhů oblečení - něco jiného nosilo dítě, něco 
jiného chlapec, dívka, bojovník, žena, náčelník, jiné obleky byly na lov, 
na cestování, na sněm, na tanec, pro domácí život. 
 Důležitou a v některých oblastech takřka jedinou součástí 
indiánského oděvu byla bederní rouška upevněná na jelenicové tkanici 
nebo pásku. A právě jednoduchou verzi bederní roušky by si na letošní 
tábor měl přivézt každý. Takže, jak na to: 
 Nejprve potřebujeme pásek. Kvalitní jelenicovou tkanici nejspíš 
doma mít nebudete a šňůrka z rostlinného materiálu by se zařezávala a 
dřela kůži, proto bude pásek lepší. Nejjednodušší je použít nějaký starý 
kožený pásek, pokud možno co nejměkčí - tvrdý s ostrými hranami bude 
na nošení nepříjemný. Pokud nemáte kožený, postačí i látkový. Aby 
nedřel, je lepší ho podšít filcem (u koženého pásku podšívání není nutné 
ani to nejde jednoduše udělat). Další možnost je pásek vyrobit (viz obr.). 
Jako přezka poslouží dva kovové nebo plastové kroužky na popruhy 
(seženete v železářství) a k tomu v galanterii koupíte kus keprové pásky. 
Pásku kupte radši širší aby se nezařezávala a také je lepší ji podšít 
filcem. V galanterii u pošty prodávají dokonce pásku s takovým 
indiánským vzorem. Bílou keprovou pásku si ale zase můžete např 
pomalovat fixem na textil. (Indiáni měli pásky různě barevně vyšívané, 
ale bez toho se klidně obejdeme. Možná je dozdobíme přímo na táboře.) 
  



Jako samotná bederní rouška postačí kus látky se založenými a obšitými 
okraji (viz obr.). Použít můžete např. kus starého prostěradla. Látka by 
měla být dostatečně dlouhá a tak široká aby v ní její majitel nevypadal 
jako nahý (klidně širší než na obrázku). Končit by měla u kolen nebo 
mírně pod nimi. Délku i šířku si vyzkoušejte a případně mírně dolaďte 
podle vlastního kusu. Ideální barvou je bílá, protože si roušky na táboře 
obarvíme podle toho, v které družině kdo bude. Jinou barvu 
nedoporučujeme, ale nějaký hodně světlý odstín snad případně 
zvládneme přebarvit podle našich potřeb. 
 Bederní roušky budeme nosit podle počasí a denní doby místo 
kalhot nebo přes kalhoty. Nejspíš ne pořád, ale docela často. 

 
 
 

PROHLÁŠENÍ 
o bezinfekčnosti dítěte 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti 
 
…………………………………………………………………….. 
 
rodné číslo: ………………………………………………………. 
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená 
teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní 
opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do 
styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 
Dítě je schopno zúčastnit se letního skautského tábora v době 
 
…………………………………………………………………….. 
Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto moje 
prohlášení bylo nepravdivé. 
 
V ………………………………… dne ……………………..…... 
 
podpis zákonného zástupce dítěte ze dne odjezdu na tábor: 


