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  ČTVERÁK         

Ahoj holky,  

doufám, že i přes různá nepříjemná omezení jste si Velikonoce užily! Snad budeme moct už příští rok 

vyrazit zase celé středisko a kluci nás 

poctivě omladí pomlázkou i za tenhle 

rok! Navzdory situaci náš 

koronaprogram stále běží! Osika nám 

s brášky vytrvale dává pěkně do těla, 

s našimi šéfkuchaři Škrabkou a Sushi 

jsme si udělali špízy, pečené brambory 

a tzaziky, zkoukli jsme pohádku o 

Superzajdovi, vyrobili si voskovaný 

ubrousek, Keliška nás zasvětila do tajů 

praní v pračce, Tlapka dala základy 

zahradničení, Krtkův dort na plech dle 

receptu Clouí a Kryštůfka neměl chybu 

a doufám, že jste nevynechaly ani 

koronavýpravu! Tentokrát spojenou 

s plněním úkolů! A to ještě není zdaleka 

všechno, co si na vás roveři v dubnovém 

koronaprogramu nachystali! Stojí za to, 

se pravidelně zúčastnit, každý mustang 

k dobru se hodí! Navíc, náš koronaprogram už se dostal i do Českého rozhlasu! V dubnu také proběhl 

oddílový koronaborec. Výsledky se momentálně zpracovávají, zveřejníme je v příštím čísle spolu 

s krátkým rozhovorem s vítězi! Svátek sv. Jiří, patrona všech skautů, jsme oslavili účastí 

v celorepublikové výzvě. Oddíly napříč republikou se měly nějak originálně nafotit. V rámci vysílání 

SKAUT TV na kanále Youtube pak byly promítány nejzdařilejší oddílové fotky. Heslem celé akce bylo: 

„Doma, ale srdcem ve skautu“!  

V tomto čísle najdete taky předběžné informace k táboru. Upřímně všichni doufáme, že proběhne 

první tři týdny v červenci, tak, jak jsme zvyklí, ale stále čekáme, co a kdy povolí Vláda ČR a 

ústředí Junáka, a co všechno budeme muset na táboře splnit navíc, abychom mohli jet. Takže 

konkrétní termíny, potvrzení, která bude třeba odevzdat a případně, zda si s sebou přibalit třeba 

roušku a dezinfekci, to vše vám ještě upřesníme, až se dozvíme víc. Buďte si jistí, že situaci 

napjatě sledujeme! Každopádně vy už si můžete poshánět, kde máte táborové vybavení, kam 

jste dali sekyrku a zda je tak nabroušená, aby se s ní dalo i něco useknout, a další věci, které 

máte v tomto časopise v seznamu.  

Na závěr si dovolím velikánské poděkování všem roverům napříč oddíly, bobanům a rodičům, kteří 

několik víkendů pracovali na tom, abychom měli dostatek nových tyčí na týpka (zajistili jich 

úctyhodných 150!), dále řešili příjezdovou cestu na tábor a spoustu dalších zdánlivě neviditelných věcí, 

které je ale třeba připravit, abychom si mohli tábor bez starostí užít. Zvláštní poděkování pak patří 

Bleskovi z oddílu oldskautů, který celou akci s krycím názvem Tyče zorganizoval! DĚKUJEME!!! 

Držte se zdraví a těšte se, prázdniny už jsou za rohem! 

 

 

SOUTĚŽ O MUSTANGY 

Celý duben jste zasílali vtipy do soutěže. Roverská porota se nakonec shodla, že nejvíc se zasmála u 
vtipu od Borůvky a ta díky tomu získává 15 mustangů! Na druhém místě skončila Tyčka a 10 
mustangů je jejích. Ostatní soutěžící, tj. Lulu, Tkanička a Okurka získávají 5 mustangů. Holky 
gratulujeme! A než si tady prodloužíte život o pár minut smíchu, máme tu další soutěž! Kdybyste 
dostaly k dispozici úplně bílé týpko (náš táborový stan) a mohly si ho pomalovat úplně podle sebe, 
jak by vypadalo? Co by na něm bylo? Svoje návrhy prosím nakreslete a vyfoťte a zašlete zase na e-

mail: zuzana.skodova@seznam.cz (je to Peggoušův e-mail, takže klidně do oslovení pište „ahoj“       ). 
Svoje návrhy zasílejte nejdéle do 26. 5. 2020. Roverská porota opět vybere z návrhů výherce 15 a 
10 mustangů, a je dost možné, že se i inspirujeme vašimi návrhy, až budeme přemýšlet, jak pomalovat 
nová oddílová týpka. 

Těšíme se na vaše návrhy a teď už ty slibované soutěžní vtipy! 

Miláčku máš zuby jako hvězdy" ... "Žluté a daleko od sebe."  
Tkanička 

Strč mobil do čaje a máš T-Mobile. Strč ho do vody a máš Vodafone. Rozlom ho a máš óóó dva! - 
Tyčka 
 
Ve škole se ptá paní učitelka: 
"Pepíčku, jak poznáš třešeň od jabloně?" 
"Podle plodů" 
"Dobře, až když plody nemají?" 
"Počkám" 
Borůvka 
 
Pane řidiči, překročil jste rychlost 50 km. za hodinu'' A řidič na to ,,Co kecáte, vždyť jedu teprve čtvrt 
hodiny!'' A policajt se dal do pozoru: ,, Tak pardon pokračujte". 
Okurka 
 
Ve škole se ptá pan učitel:"Žáci,které 
zvíře je podle vás nejpřítulnější?" 
Přihlásí se Vojtíšek:"Anakonda! 
Ta když obejme člověka, 
do smrti ho nepustí !" 
Lulu 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE K TÁBORU!!! 

Vážení rodiče, na následujících stranách najdete předběžné informace k táboru. 
Jednotlivé termíny, hygienický režim na táboře atd. bohužel budeme schopni 
upřesnit až na základě rozhodnutí Vlády ČR a ústředí Junáka. Zatím doufáme, 
že se bude moci tábor uskutečnit v původně plánovaném termínu 4. – 24. 7. 
2020. Situaci průběžně sledujeme, budeme vás včas informovat e-mailem. 

INFO SCHŮZKA PRO RODIČE K TÁBORU 

Se uskuteční v závislosti na termínu tábora. Termín ještě upřesníme. Na této schůzce 
se dozvíte informace o průběhu a organizaci tábora, rovněž zodpovíme případné 
dotazy. Doporučujeme zejména rodičům nováčků. 
 

VYBÍRÁNÍ KUFRŮ 

 Termín bude upřesněn. Kufry se budou odevzdávat v naší 
klubovně. 
Kufr by měl být označený přezdívkou a zabezpečený tak, aby se 
nemohl během přepravy na louku nenadále otevřít.  

Speciální prosba od šéfkuchaře tábora: Pokud doma máte marmelády, které 
nezvládáte sníst, vezměte je s sebou na kufry, naše táborová kuchyň se jich ráda ujme! 

SRAZ NA TÁBOR a dokumenty, které je třeba mít 
s sebou: bude upřesněno. 

NÁVRAT: přesný termín bude upřesněn. 
Jelikož krátce před návratem přijede ke klubovně i 
velké nákladní auto s kufry a táborovým materiálem, 
prosíme rodiče, aby nezajížděli svými auty přímo ke 
klubovně a zaparkovali v některé z okolních ulic. 
Předem velice děkujeme.   

 

 

 

 

 

ADRESA NA TÁBOR 

Letos bude změna, pošta nám bude chodit na poštu do 
Českého Dubu! 
Skautské středisko Mustang 
28. oddíl skautek Čtveráci Liberec 
Jméno a příjmení (+ popř. přezdívka)  
Nám. Bedřicha Smetany 10/I 
463 43 Český Dub 

 

PRACOVNÍ ČETA 

S táborem úzce souvisí jedna méně příjemná záležitost a tou je jeho stavba. 
Abychom měli tábor postavený rychleji, organizujeme vždy o víkendu těsně před 
prázdninami vícedenní výpravu na naše tábořiště s cílem 
připravit si louku pro stavbu tábora. To znamená shrabání 

posekané trávy, přípravu tee-pee tyčí 
a jiných důležitých věcí či staveb. 
Termín pracovní čety je bude upřesněn. 
Bylo by ideální sejít se na této výpravě 
v co největším počtu, aby nám šla 
práce pěkně od ruky. Čím více nás 
bude, tím méně času nám zabere 
stavba na samotném táboře. Více informací obdržíte na 
zvláštním lístečku pro rodiče k pracovní četě.  

Za Vaši ochotu a čas předem velice děkujeme!  
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VYBAVENÍ NA TÁBOR  

Pro sbalení věcí na tábor doporučujeme vybrat nějaký starší kufr, u kterého by 
nevadilo případné částečné poškození. Do něj si zabalte věci, které jsou uvedené o 
několik řádek níže. Tento seznam samozřejmě není povinný, ale již na mnoha 
táborech se osvědčil a opravdu není nutné vozit něco navíc. Počítá se s tím, že si 
budete své věci na táboře prát. Také doporučujeme si nějak poznačit všechny své 
věci osobní značkou, neboť se na táboře stává, že se nějaké věci snadno zamění. 
Minimálně by bylo potřebné si označit alespoň ešus a lžíci!  

Oblečení: 2 páry silných ponožek, 7 párů slabých ponožek, plavky, 2 tepláky, 2 
mikiny, teplákovou soupravu na spaní, ponožky na spaní, 7 spodního prádla, 6 
triček, 3 kraťasy, 2 kalhoty, holínky, sandále, lehké boty na louku, látkové nebo 
papírové kapesníky, skautská košile + skautský šátek a turbánek, nástupové dlouhé 
nestrakaté kalhoty nebo sukni pod kolena, školní hábit do Bradavic. 

Toaletní potřeby: mýdlo, sprchový gel, šampón, mýdlo na praní, zubní kartáček, 
zubní pasta, 3 balíčky toaletního 
papíru, hřeben, 2 ručníky.  

Další potřeby: hrníček na pití, 
polštářek, rébl (kdo ho má, jedná se 
o pevný igelit na zakrytí postele při 
dešti), plátěnou tašku na špinavé věci, 
baterku, náhradní baterie, sluneční 
brýle, šitíčko (jehlu, nitě, knoflíky, 
nůžtičky), skautský zápisník, přijímací 
a nováčkovskou zkoušku (pro 
nováčky), stezku, blok formátu A4, 4 
propisky, obyčejnou tužku, dopisní 
papíry a obálky s nalepenými 

známkami nebo koresponďáky, ramínko (na kroj), šátek, píšťalku, svíčky, Mustangy, 
tužku, uzlák, 5 papírových koulí, krém na opalování, prostředek proti komárům, 
minimálně 4 krabičky sirek, kolíčky, klubko pevného provázku, kapsář na věci 
(návod na výrobu naleznete dále), knížku na čtení, oddílový zpěvník (kdo ho má), 
kapesné na tábor - stačí cca 200 Kč, hodí se i hodinky na ruku (abyste věděli kolik 
je hodin a nemuseli se pořád běhat dívat na budík do kuchyně). 

Do batohu: oddílové tričko na sebe, dále spacák, karimatku, třídílnou jídelní misku 
zvanou ešus, pracovní oblečení na stavbu tábora, sekeru v pouzdře (řádně 
nabroušenou a nasazenou), 1 pár tenkých náhradních ponožek, teplou bundu, 

pláštěnku, čepici proti slunci, 2 lžíce, láhev na vodu s pitím, dobré boty na chození, 
kapesní nůž, KPZku, a jídlo a pití na první den (první 
jídlo bude až večeře) Do batohu dále přijdou věci, které 
jste zapomněli nebo nestihli dát do kufru.  

Co si na tábor rozhodně nebrat! Mobilní telefony, 
tablety, MP3 přehrávače, digitální hry, rádia a 
podobné zbytečnosti. Na louce je vlhko a mohly by se 
vám rozbít. Shrneme-li to, neberte si s sebou žádné 

elektronické přístroje! Opravdu zjistíte, že je krásné se od nich osvobodit. ☺ 
Děkujeme za pochopení!  

 
Při odjezdu na tábor: nám každý předá potvrzení o bezinfekčnosti, na kterém musí 
být datum a podpis rodičů ze dne odjezdu. Toto potvrzení naleznete v dolní části 
Dotazníku o zdravotním stavu. Dále nám předáte kartičku pojištěnce - stačí 
okopírovaná, zdravotní a očkovací průkaz a popř. léky, které dítě užívá. Je možné, 
že bude třeba předložit další dokumenty, vše upřesníme po rozhodnutí vlády. 
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TÁBOROVÉ SIGNÁLY 

Louka je velká a je nás na ní hodně. Jelikož málokdo má tak dobré hlasivky, aby to 
po pár dnech tábora ještě „uřval“, a nechceme vyhnat všechnu zvěř z lesa, 
svoláváme se píšťalkou. Tyhle signály si dobře zapamatujte, budou se vám hodit! 

S … SRAZ 

N -. NÁSTUP 

X -..-  NÁSTUP ČTVERÁKŮ (takto se svolává náš oddílový nástup v kroji) 

M - - NÁSTUP MUSTANGŮ 

L .-.. SRAZ KLOKANŮ 

Y -.- - SRAZ ZEBER 

Z - -.. ZAČÁTEK HRY     

O - - - KONEC HRY 

V …- PORADA VEDENÍ 

R .-. SRAZ PRO RÁDCE DRUŽIN 

 

NE VŠECHNO, CO JE MODRÉ, JE K JÍDLU 

           

brusnice borůvka                           vraní oko čtyřlisté 
dobrá a zdravá                              prudce jedovaté, nejíst! 

Teď už si to nespletete ☺ 

 

NĚCO MÁLO Z TÁBOROVÉHO ŘÁDU… 

• Nesmíš opustit tábor bez vědomí vedoucího nebo rovera, který zrovna 

vede program 

• Cokoli si vypůjčíš, ať už je to nářadí nebo třeba sportovní výbava, 

vrať vždy v pořádku zpět na své místo. Pokud se věc, co sis půjčila, 

rozbila, nahlas to některému z roverů, aby se zajistila oprava 

• Ve stanu smíš mít pouze trvanlivé sladkosti. Řízky a ovoce z domova 

dojez nejlépe ještě ten den, co jsi ho přivezla. Nedojedené jídlo 

nabídni některému z roverů, popřípadě odnes do odpadovky (= jáma 

na zbytky potravin, která se pravidelně zasypává). Nikdy ho 

nevyhazuj někde do křoví ani nepřechovávej ve stanu! Na táboře se 

vše v horku rychle kazí a v lese plno hladových zvířat, co se rádo 

zabydlí přímo u tebe pod postelí! 

• Do kuchyně vstupuje pouze družinka, která má službu v kuchyni, ostatní 

pouze s povolením služby. Z kuchyně si nikdo bez dovolení neodnáší 

žádné potraviny ani vybavení! Výjimkou je pouze zbylé jídlo dané 

k dispozici na vydávačce a určené k okamžitému dojedení v jídelně. 

V jídelně zachovávej pořádek! Nenech zde válet zbytky a špinavé 

nádobí! 

• Ve stanu nenechávej bez dozoru hořet svíčku! Požárů stanů z 

nepozornosti už jsme na táboře měli dost! 

• Pokud se zraníš, nebo se ti udělá zle, okamžitě to nahlas některému 

z roverů! Stejně tak klíšťata! 

• Na záchod se chodí zásadně na latrínu, v noci je povoleno jít na malou 

za potok. Pokud na latríně dojde papír, je tvou povinností donést 

nový! Nenech nikoho zoufat si s prázdnou ruličkou na latríně! 

• Noční hlídka má vidět, ale nebýt viděna. Baterka se zapíná pouze, 

pokud uslyšíš něco podezřelého, nejsi maják! 

• Nezapomeňte, že na táboře jste všichni na jedné lodi, starší bobani, 

pomáhejte těm mladším!  Všichni jsme měli těžké začátky a byli jsme 

rádi, když nás někdo povzbudil nebo nám pomohl! 


