


Štěnátko štěká haf, haf, ha...

Kdo uhodne, kdo je autorem popisků ke kruš-
nohorským fotkám na našich stránkách, dosta-
ne odměnu (sladkou, čokoládovou). Tak nevá-
hejte, podívejte se a tipujte.

Haf haf haf

Kdo nemá hotovou postel, nechť si pospíší, 
na táboře se na ní tak krásně spí....

Haf haf haf

Štítek táborníčka už máme za sebou. A kdo 
bude nejlepším vodákem? Těším se na vodě, 
kolik uděláme na raftu eskymáků?

Haf haf haf

Mrkněte na naše stránky, je tam spousta no-
vých fotek.



Co budeme dělat?

2. a 3. 6. Družinovky (17 – 19)
9. 6. Oddílovka (16:30 - 20)
16. a 17. 6. Družinovky (17 - 19) 
19. – 21. 6. Vodohory
23. 6. Oddílovka (16:30 – 19)
          přineste bedýnky a postele

Představebka: odjezd 29. (30.).6.
Tábor: 3.7. – 22.7.



Doporučený seznam věcí na tábor: 

1. spací pytel 

2. deka - veliká 

3. pruh igelitu 1 × 2 m 

4. věci na spaní 

5. 2× dlouhé kalhoty 

6. 2 × kraťasy 

7. 1 × košile, svetr

8. 6 × tričko (pokud možno jednobarevná nebo batiko-
vaná) 

9. spodní prádlo 

10. 2 × vlněné ponožky 

11. 10 × tenké ponožky 

12. nepromokavá bunda 

13. kožené boty + tenisky 

14. plavky 

15. kapesníky + šátek 

16. hygienické potřeby 

(mýdlo,ručník,kartáček,krém, toal. papír atd.) 

17. ešus (stačí jeden díl!!), lžíce, nůž, hrneček (nejlépe 
porcelánový) 



18. sekera (výborně nasazená) 

19. 2 × utěrky na nádobí (už se nevrátí) 

20. zápisník, tužka, papíry, adresy, známky na pohledy 

21. baterka + svíčky (minimálně 5) 

22. parfleše a pytlíčky na vyzdobení týpka 

23. láhev na vodu (1 – 1,5 l)

24. uzlovačka 

25. KPZ + šitíčko 

26. mýdlo na praní (pokud nejsi špindíra) 

27. baťoh na puťák – během tábora půjdeme na výlet 

28. zpěvníček, hudební nástroje 

29. lakroska

30. repelent proti klíšťatům (ne ve spreji!!) 

31. opalovací krém

32. BEDNIČKA 

33. PROUTĚNÁ POSTEL 



Nákres svázání bedničky















Informace o táboře

Nejprve, co jistě s sebou vezměte k odjez-
du: očkovací průkaz, bezinfekčnost (s datem 
3.7.2009) a kartičku pojišťovny (originál), ně-
jaké malé penízky na osobní potřebu během 
tábora, budete-li vůbec něco takového potře-
bovat.

Na představebku pojedeme v úterý 30.6.2009, 
sraz máme ve 12:55 na Hlavním nádraží.

Těšíme se, že na představebku pojedou, když 
ne úplně všichni, tak skoro všichni. O zábavu a 
práci bude postaráno. 

Na tábor se vyráží, ti co nepojedou na před-
stavebku, v pátek 3.7.2009 ráno. Sraz je v 7:40 
ve vestibulu metra Černý most.

Příjezd z tábora: ve středu 22.7.2009, sejde-
me se v 17:15 u klubovny.



Bedničky a postele budou v klubovně připra-
veny k odvezení. Prosíme všechny, aby vše z 
klubovny v tento čas odvezli. Děkujeme.

Kdyby se některý z časů změnil, dáme vě-
dět. 

Adresa na tábor je:
jméno, tábor oddílu Vpřed
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ - pí. Eichlerová
Strážiště 13
294 13 Mohelnice nad Jizerou

Pozn. Jedeme samozřejmě na stejné místo 
jako v loňském roce, tj. do Vápna blízko Mni-
chova Hradiště, jen na nákup budeme jezdit 
jinam.

Malé připomenutí toho, co na tábor nebrat. 
Neberte se s sebou žádné el. zařízení, včetně 
mobilů (do týpí se nehodí, o vlhku a signálu 
ani nemluvím, navíc k dispozici je ve Vápně 



tel. budka na mince – víte, že není problém 
se domluvit), dále jakékoliv cennosti a vůbec 
zbytečnosti (tedy věci mimo seznam). 

Letos jsme se nakonec rozhodli návštěvní 
den pro rodiče nepořádat. Budeme se těšit na 
vaše rodiče při jiné příležitosti, třeba během 
příštího roku.

vaši vedoucí 



Kontakty:
Tom (608 408 577), Botka (725 838 270), 
Kvítek (724 264 148), Zelí (603 478 299) 

Vydává T.O. Vpřed - tovpred.ctrnactka.cz

Kdy a kam bedničky, postele apod.

Bedničky s věcmi pojedou náklaďákem, takže 
většinu věcí zabalte do nich. Bedničku zabalte 
do deky a igelitu a pevně převažte provazem. 
Postele také pojedou náklaďákem, takže také 
převažte a podepište, abyste je rychle pozna-
li. Vše toto přineste na poslední schůzku, tj. 
23.6. do klubovny, a to buď na začátku schůz-
ky nebo poproste rodiče, aby vše přinesli na 
konci schůzky.

K odjezdu si už jen vezměte baťoh s CDD a 
pár drobnostmi, popř. spacákem apod.


