
Tábor na Orlici 2022

Letos zahájíme tábor tradičně puťákem a to do Rychlebského pohoří v
Jesenické oblasti. Toto pohoří tvoří přírodní hranici s Polskem po které se také
vydáme. Po cestě nemineme Kralický Sněžník, pramen Moravy a naskytne se nám
mnoho krásných výhledů. Na trase budeme celé dva dny a zakončíme ji v Králíkách.

Vše si samozřejmě budeme muset nosit všude s sebou, proto berte při balení
na vědomí, že základem úspěchu je krosna, která je dobře zabalená a správně
nastavena pro svého majitele. Na takové krosně by určitě neměl chybět bederní pás,
který uleví zádům, aby nemuseli nosit celou tíhu batohu. Nováčkům a mladším
vodákům s tím samozřejmě na puťáku pomůžeme. Nicméně vás žádáme, aby jste si
krosnu řádně připravili a zabalili již doma viz obrázek a odkaz na konci dokumentu.
Neboť si tím všichni velmi usnadníme první den přejezdu do hor.

Čtvrtý den tábora pojedeme z puťáku do Královéhradeckého kraje, kde už
nás budou čekat kánoe a loďáky, abychom mohli začít splouvat Orlici. Vydáme se
napřed na tu Tichou a Divokou a následně i za jejich soutok. Celkem máme
naplánovaných  pět úseků na pět dní plavby.

Mimo dny strávené na vodě nás průběžně čeká i olympiáda, DOR neboli den
oddílové rady, bazén a nemálo her.

Poslední den tábora před samotným odjezdem se můžeme těšit na
každoroční závěrečnou hru, která nám uzavře letošní celoročku Pána Prstenů. Večer
pak vítězná družinka slavnostně zapálí pagodu u které budeme hrát na kytaru a
zpívat.

Kdo s námi na táboře již byl v předchozích letech, tak moc dobře ví, že
nedílnou součástí je i koupání v řece. Tudíž vás žádáme, abyste proto zvolili i
vhodný sprchový gel a šampón, který nebude zatěžovat životní prostředí a bude na
bázi přírodních složek (např. jádrové/olivové mýdlo, březový/kopřivový šampon).

Rádi bychom ještě všechny upozornili, že případné pozdější příjezdy či
dřívější odjezdy z tábora považujeme za nevhodné. Problematické jsou z
organizačního hlediska pro nás, ale také proto, že děti přijdou o část uceleného
táborového programu!



Sraz: V pátek 1.7. v 15:15 na Hlavním nádraží před obchodem Tally Weijl

Návrat: V pátek 15.7. v 16:22 vlakem os5343  z Pardubice hl.n. na  Hlavní nádraží

Cena: 3500 Kč, zaplatit do schůzky 20. 6. 2021
a)  hotově na kterékoli schůzce (lepší, peníze stejně musíme vybrat)
b) převodem na účet 2601148261/2010; VS: na vyžádání, po předchozí

domluvě; KS:0308 do 20.6.2021. V případě, že Váš zaměstnavatel poskytuje
příspěvek na letní tábory, kontaktujte nás emailem pro vystavení faktury.

Zdravotní posudek a Bezinfekčnost: Na tábor je třeba mít zdravotní posudek
potvrzený lékařem. Posudek vybereme na začátku tábora a na konci ho opět
vrátíme. Tento posudek se obvykle vyžaduje na školy v přírodě, případně na další
tábory, a je možné ho opakovaně využívat s platností dva roky.
Bezinfekčnost (ke stažení na stránkách) je nutné odevzdat až při odjezdu na
tábor a nesmí být starší jak 24h.

Spojení na tábor: +420 733 710 322 (Maťko), případně +420 734 393 718 (Honza)
a to ve večerních hodinách 20:00 - 21:00

Na tato čísla je možno v opravdu naléhavém případě volat, nicméně je třeba počítat
s tím, že se můžeme vyskytovat mimo signál.

Kapesné: Doporučené kapesné je cca 400 až 500 Kč

Doporučené vybavení:

Všechny věci by měly vystačit na celý tábor včetně puťáku. Zmíněné věci je nutné rozdělit.
Na puťák je opravdu nutné, abyste si zabalili raději méně věcí, zvláště pokud si nejste jisti,
že všechno v pohodě zvládnete. Nesmíte zapomenout, že minimálně všichni starší budou
mít ještě část stanu a menší třeba i trochu společného jídla. Zabalené loďáky s částí věcí,
které nebudete potřebovat na puťák přineste na na schůzku 27.6.

● spacák
● karimatka
● oddílové tričko
● loďák
● stany a společné věci dle dohody
● svačinu do vlaku a půl bochníku chleba

Věci na spaní:
● tepláky, tričko, mikina (svetr)

Věci na vodu:
● tričko



● kraťasy, šusťáky (pokud možno bez podšívky)
● šusťákovou bundu
● boty na vodu (nejlépe nějaké plátěné pevné boty, NE sandály/crocs)

Věci na tábořiště:
● tepláky nebo šusťáky
● trička 3x
● mikina (stačí jedna druhá nebo svetr je na spaní)
● kraťasy
● plavky
● boty (pevné na běhání a chození, jiné než do vody!!!), sandály
● ponožky, spodní prádlo
● šátek
● pláštěnka

Ostatní:
● baterka + náhradní baterie
● tužka, zápisník
● láhev na vodu 1,5l
● nůž
● zápalky nebo zapalovač
● ešus, lžíce
● sladkosti (v PŘIMĚŘENÉM množství)
● čepice proti sluníčku, sluneční brýle
● skladný batůžek na jednodenní výlet
● kapesné (doporučujeme 400-500 Kč)

Hygienické potřeby:
● kartáček na zuby, zubní pasta
● mýdlo, šampon na vlasy (v rozumném balení, rozložitelné v přírodě)
● opalovací krém
● toaleťák
● ručník

CO NEBRAT:
● drahou elektroniku
● neberte si mobilní telefony, vybijí se a snadno se tak ztratí
● velké množství věcí

Na táboře si samozřejmě budeme také prát. Starší pomůžou mladším, a tak není třeba se
obávat nedostatku oblečení.



https://youtu.be/OzKmVsWvbt4

https://youtu.be/OzKmVsWvbt4

