
Prázdninové vydání 

Uzel 
Oběžník 28. Přední hlídky Royal Rangers Třeboň 
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Milí přátelé,  

prázdniny jsou v plném proudu a 
někteří z vás už toho spoustu prožili. 
Někteří jste byli na dovolených či 
táborech, nebo u moře. Přitom ty 
naše „royalové prázdniny“ teprve 
začnou. Těšíte se? 
 Ti z vás, kteří loni, nebo někdy 
jindy, byli na royalovém táboře vědí o 
čem je řeč. Nespíme na palandách 
v chatkách, a i když jsme vděčni 
kuchařům za pokrmy, dovedeme si je 
připravit sami a to bez plynového 
sporáku či kamen. Vždy rád 
vzpomínám na chvíle, které jsme 
společně strávili u táborového ohně. 
Na odvahu, kterou jsme museli 
prokazovat ať už při hrách, hlídkách, 
bojovkách. Také na týmového ducha 
v jednotlivých kmenech, i když jsme 
se třeba kolikrát nepohodli 
s kamarádem… 
 To všechno si budeme moci 
připomenout a znovu prožít. Vydáme 
se na plavbu společně s novými 
námořníky a kamarády. Napněte 
svaly a připravte svého ducha, aby 
tyto prázdniny byli opět časem, na 
který budete rádi vzpomínat, tak jako 
já. 
     Bobr 

Zprávičky: 

 3. srpna odjíždíme na tábor 

vyplouvá „Jitřní poutník“  

 

 1,2. srpna v třeboňském kině 

Letopisy narnie – Princ Caspian 

 

 od září Netopýr v Třeboni  

 

 besídky při nedělních 

bohoslužbách jsou stále 

otevřeny i pro vás 
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Plavba Jitřního Poutníka 
Tábor Royal Rangers  

 

Námořníci! 

Odplutí se 

blíží… Jitřní 

poutník se 

chystá na svou 

plavbu. Plachty 

jsou napnuty a 

zásoby 

naloženy. A co, vy smělí námořníci? Jak jste připraveni? 

Nebylo by moudré nechat vše na poslední chvíli! Však kdo 

by chtěl zmeškat?! Nelelkujte tedy! A podívejte se do svých 

svitků… Máš už batoh? A co boty? máš? Jestli ano, tak jsi 

správný ranger a námořník! Jitřní poutník má dobrého 

kapitána, který potřebuje spolehlivou posádku. Pokud ještě 

snad tápeš, dočteš se v uzlu pár triků jak na to . 
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!!! Odjezd na tábor !!! 

 
Na tábor pojedeme vlakem. Z Třeboně přes Veselí a Tábor. 
Cena jízdného (Třeboň – Bechyně a zpět) je v ceně tábora, 
děti nebudou platit nic navíc. 
 
Odjezd: 
   

3. srpna 08´ z HVN1 Třeboň v 13:30 
 

- v doprovodu velitele Přední hlídky 
  

Příjezd: 
 

 16. srpna 08´na HVN Třeboň v 15:06 
  

- v doprovodu velitele Přední hlídky  
 

 

Rodiče si děti předají (společně s prohlášením o 
bezinfekčnosti) a převezmou osobně.2  

                                                           
1
 hlavní vlakové nádraží 

2
 po dohodě a pís. potvrzení mohou děti ze Suchdola pokračovat 

vlakem sami, bez doprovodu velitele 
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Tábornické triky a tipy 

Říká se, 

těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Takže tady máte pár triků 
jak na to…  
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Tak to by bylo k batohu. Jelikož je to důležitá část výstroje, 
kterou v budoucnu budete nosit na svých zádech. Je tedy 
dobré jeho koupi neuspěchat a dobře si vybrat, tak aby vám 
sedl a pohodlně se nosil. 
 Útěchou je, že ceny batohů jdou relativně dolů. Když 
se rozhodnete investovat do kvalitního batohu, poslouží vám 
dlouhé roky a nebudete mít bolavá záda a nechuť chodit 
s batohem na výpravy. Pro naše účely postačí batoh o obsahu 
60l. Doporučuji značky Husky, Alpin Pro, nebo i jiné krom těch 
„vietnamských“. Tyto batohy se dají pořídit již okolo 1200,- a 
v akci i za míň.  
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