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Slovo šerifa 
Ahoj Kamarádi. 
 Zrovna se u nás ve škole vydává vysvědčení a já píši tento úvodník. 
Nemám zrovna žádnou myšlenku, co by měl obsahovat. Proto ta zmínka o 
vysvědčení  Ale hlavně nám začínají prázdniny a také letní tábor. Možná 
je to takové prokletí, ale i s letošním táborem byly velké trable při jeho 
přípravě. Pevně věřím, že ty starosti stály za to a tábor bude bezvadný.  
 Haw, domluvil jsem. 

  Strejda Vláček 
 

 
Letní tábor – Tenkrát 

na západě 
Už podle přihlášky a zvěstí v oddíle 
letos pořádáme indiánský tábor. A 
nebude to jen tím, že se spí v týpkách. 
Pokusíme se celou atmosféru převést do 
indiánského života. Naučíme se 
indiánské hry, písničky, seznámíme se 
s životem bojovníků z prérie. Také jak se 
žije v jejich stanech (týpí), jak v nich 
správně rozdělat oheň a jaké to je při 
něm usínat. Myslím, že letošní tábor 
bude hodně jiný a zajímavý. 

 Také z de najdete návody, jak si ušít 
jednoduchý indiánský oděv. Zdar a sílu. 

 
Vedení tábora: 
HV: Tomáš Lešingr, Javoříčko 8, 
Šumperk, 603487528 
Zdravotní dozor zajištěn kvalifikovaným zdravotníkem.  
Vedoucí splňují náležitosti určené MŠMT pro dětské zotavovací akce. 

Bu.Bu. číslo 4. Ročník XIII vyšel 26. 6. 2009. Vydává T.O.Kamarádi při České tábornické unii. Šéfredaktor Strejda 
Vláček. Nevyžádané rukopisy se nevrací. Neprošlo jazykovou úpravou. Toto dílo podléhá zákonu o autorském právu, a 
proto je jeho padělání a neoprávněné kopírování za účelem další distribuce a prodej bez souhlasu majitele práv, které je pro 
území ČR T.O.Kamarádi, trestné. Porušovatel bude potrestán oddílovým zákonem $26. „Žhavení lebky zvaný budík“ a 
nebo 3. „Natahování uší zvaný kartáček“. Distribuci zajišťuje redakční rada cancmenů na adrese: ČTU Jesenická oblast, 
nám. J. Zajíce 9, Šumperk 78701. Kontaktní osoba: Tomáš Lešingr, Javoříčko 8, Šumperk, mobil: 603487528. 
Neprodejné. Bližší informace o oddílu na Internetu: http://www.tokamaradi.cz,  E-mail: tokamaradi@tokamaradi.cz 
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Stravovací režim 5x denně. Pitný režim zajištěn.  
Tábor je nahlášen na KHS, Policie, Hasiči, OU a zdravotních zařízení (v okolí 
tábora dle dovolených jednotlivých institucí). 
Termín tábora: 18. 7. – 1. 8. 2009 
Odjezd: sraz v sobotu 18. 7. v 10,30 hodin u vlakového nádraží 
Příjezd: sobota 1. 8. odpoledne (upřesníme lístkem z tábora). 
Pozor!!! 
Prosíme rodiče, aby své děti během tábora nenavštěvovali, pro letošní 

tábor není určený návštěvní den!!!  
Další pokyny: 
- Před odjezdem budeme vybírat druhý a potvrzený třetí (od lékaře) díl 
táborové přihlášky, kartičku pojišťovny, očkovací průkaz (mohou být kopie) a 
označené léky (jméno, dávkování..). 
Pevně věřím, že jste do přihlášky uvedli skutečný zdravotní stav dítěte, 
abychom se vyvarovali případným kompilacím, které by mohly nastat v 
případě zatajení (nebo neuvedení) důležitých skutečností ohledně 
zdravotního stavu dítěte. 
- Na cestu připravte svačinu a pití. První jídlo bude až teplá večeře. Vše do 
batůžku. Na tábor děti jedou vlakem. Ostatní věci autem. 
- Nedávejte dětem s sebou žádné elektronické přístroje, šperky, drahé věci. 
Platí i pro mobilní telefony!!! 
- V případě potřeby volejte na telefon hlavního vedoucího večer, pište SMS 
nebo zanechejte zprávu. Mobil bude zapnutý pouze ve večerních hodinách. 
- Dále doporučuji, aby dítě bylo u balení věcí, aby vědělo, jaké věci a k čemu 
je má použít. Vysvětlete, kam si má dávat špinavé prádlo, případně, jak jej na 
táboře vyprat. 
Také vyhraďte oblečení určené pouze na spaní. 
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 Indiánský hudební nástroj 
od Moulin  

 
Potřebujete kulatou krabičku od sýra, dva větší korálky, provázek, lepidlo, rovný 
klacík a na ozdobení tempery a pera. 
Na provázek dlouhý dvakrát velikost krabičky navážeme korálky na konce a vlepíme 
do krabičky. 

 
Krabičku pomalujeme indiánskými ozdobami a znaky a pak ze spodu připevníme 
tyčku a ze stran dáme ptačí pera. 

 
 
 
Nástroj používáme tak, že tyčkou 
rychle točíme sem, tam a korálky 
střídavě ,,bubnují“ na strany 
krabičky. 
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Táborový oděv 
Pro potřebu celotáborové hry (CTH), prosím, opatřete 
dítěti 
Vhodný indiánský oděv. Jako motivaci pro jejich ušití  
můžete využít následující obrázky. V tomto oděvu se 
budou hrát i různé hry. Tak by bylo vhodné jej podle toho 
upravit. 
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Seznam na tábor 
- spací pytel (pokud nemáte, dejte vědět, 
půjčíme)  
- karimatka 
- trička 
- teplou mikinu 
- kraťasy, dlouhé kalhoty 
- několik párů ponožek, jedny teplejší 
- čepice proti slunci 
- spodní prádlo 
- teplákovou soupravu, soupravu na 
chladnější dny a noc 
- oblečení do přírody (vhodné je 
maskáčové..) 
- pláštěnku, gumáky 
- plavky, osuška, ručníky 
- pevné boty na turistiku 
- tenisky, sandále 
- baterku + náhradní baterie 
- sluneční brýle, repelent 
- hygienické potřeby, repelenty a jiné… 
- cancák (deník), psací potřeby a pastelky, 
karty (případně jiné 
menší společenské hry), knihu, polštářek..... 
- Kapezetku 
- ešus, hrníček (lepší plechový), lžičku, nůž 
- malý batůžek, láhev (lepší z PVC) 
- kapesné dle uvážení rodičů asi 150 - 200 Kč 

Doporučuji oblečení starší, 
nejedeme na přehlídku, ale na 
tábor. 
Podle povahy dítěte si seznam 
oblečení upravte. Vše řádně 
podepsané 
zabalte do staršího kufru. Na 
vnitřní stranu kufru nalepte seznam 
věcí. 
Také dítěti opatřete bílé tričko 
určené pro malování a 
batikování. Stačí jakékoliv, 
klidně i zakoupené na tržnici. 
Budeme jej batikovat. 
Tábor Prudký potok – Pasínky se 

nachází nedaleko Starého města. Kolem 
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tábora vede červená turistická značená cesta cca 2,5 km od železniční zastávky 
Vysoké Žibřidovice. 
Kontaktní adresy: 
Tomáš Lešingr – hlavní vedoucí tábora a oddílu 
Javoříčko 8, Šumperk 787 01 
telefon domů: 583210150 - po 
20té hodině 
mobil: 603487528 – T-Mobile 
kontakt do práce: 
VI ZŠ Šumperk, Šumavská 21, 
tel: 583215284 
E-mail: lesingr@6zs.cz 
Internet: http://www.tokamaradi.cz 
E-mail: mailto:tokamaradi@tokamaradi.cz 
ČTU 
Nám. Jana Zajíce 9 
Šumperk 787 01 
Internet: http://ctu-sumperk.wz.cz 

 
Na této adrese najdete informace o tom, jak poznat opravdu dobrý 
tábor. 

http://www.dobrytabor.cz 
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