UDUORP ITORP 2022
aneb krotitelé duchů
Dovolujeme si vás pozvat na již 24. výpravu UDUORP ITORP. Představte si, že se nám na LT
Střelnice a její okolí nastěhovali duchové. Na léto jsme si objednali partu „Krotitelů duchů“ a
budeme jim muset pomoci jich co nejvíce pochytat. Za každého ducha nám Krotitelé určitě
zaplatí v té nejtvrdší měně a tou jsou Suchdolary. Lze očekávat, že se dostaneme do
nebezpečných situací s různými slizouny a poltergeisty. Takže pojeď s námi a určitě zažiješ s
výbornou partou kamarádů spoustu dobrodružstvích. Čeká nás spousta her, které mnozí již
znají a těší se na ně, jako každý rok. Vždyť pověstná prachárna, přepadávání tábora, záchod či
trpaslíci, to je jen střípek z toho, co nás čeká. Určitě, ale budeme jezdil na kole, koupat se v
nádherných pískárnách, hrát noční hry, lézt na horolezecké stěně, slaňovat, střílet z luku a
vůbec žít táborovým životem. Naším, hlavním a společným cílem bude si pořádně všechno
užít. Podnikáním dobrodružných výprav si určitě užijete spoustu legrace, získáte nové
dovednosti a kamarády. A kam, že Vás to zveme? Letní tábor Střelnice leží v malebném údolí
nedaleko obce Rapšach u hranic s Rakouskem. Kolem tábora protéká říčka Dračice plná ryb a
průzračné vody. Táborníci jsou ubytováni v podsadových stanech (dvě postele, matrace,
stolek). Pro potřeby tábora slouží i budova s kuchyní, klubovnou a ošetřovnou.
Nástup na základnu: 3. 7. 2022
Návrat zpět do civilizace: 16. 7. 2022
Pro letošní ročník není realizován hromadný odvoz na tábořiště, ale táborníci se musí dopravit
na LT Střelnici individuálně.
Příjezd dle možností mezi 10:00-10:45
Odjezd mezi 10:30-11:00
K tomu, aby vás z duchů nekleplo, musíte s sebou mít: ešus, lžíci, plechový hrnek, bílé
bavlněné triko (na batikování), funkční kapesní svítilnu a vlastní spací pytel! Pro výcvik a na
likvidaci duchů, si vezměte zbraň značky NERF. Speciální náboje zajistí krotitelé duchů. Pokud
byste měli i krotitelské oblečení např. v podobě kombinézy nebo maskáčů, na které by bylo
možné našít znak krotitelů, bylo by to super. To víte duchové a nejenom oni, hrozně slintají.
Další potřebné věci:
Tepláková souprava pro běžné nošení a sportování, krátké kalhoty, 2 páry tlustých ponožek,
bunda, minimálně 5 triček, spodní prádlo a ponožky na každý den, plavky, oblečení na spaní
ve stanu (tepláková souprava), holínky!!!, pláštěnka!!!, 2x tenisky, kapesníky, šicí potřeby,
spínací špendlíky, toaletní potřeby (zubní kartáček, zubní pasta, toaletní papír, hřeben a
ostatní hygienické potřeby), 2 ručníky, dopisní papír a obálky, propistužka, zápisník, kapesné
na drobné nákupy, funkční kapesní nůž, opalovací krém, čepice nebo klobouk proti
sluníčku!!!, kniha, hudební nástroj, léky, které děti užívají, láhev na kolo, nůžky, batůžek na
výlety (batoh na obě ramena, aby bylo možno jezdit na kole!!!).
Dále budete potřebovat své přibližovadlo (jízdní kolo a cyklistickou přilbu).

Nedoporučujeme brát na tábor mobilní telefony – velká pravděpodobnost, že vám bude
zničen zákeřným duchem Móbilgeistem. A to si na triko nevezmeme. (Jinak v údolí
základny stejně není signál a letos ani elektřina)

Návštěvy v táboře: Vzhledem k přísným hygienickým předpisům a negativním zkušenostem
z let minulých NEDOPORUČUJEME návštěvy rodičů a ostatních rodinných příslušníků na
táboře. V žádném případě dětem neposílejte ovoce a potraviny, které se mohou zkazit.
Adresa základny:

Turistická základna Střelnice
378 07 Rapšach

Telefon základna: 384 786 300
Telefon hlavní vedoucí: 605 182 228
Pokud budete dětem posílat další zásoby, uveďte jako příjemce hlavního vedoucího tábora
(Milan Novák). V minulých letech nám pošta nechtěla balíky adresované dětem vydat.
Nezapomeňte napsat i jméno pravého adresáta.
Chceme vás poprosit, neposílejte objemné balíky. Měníme se pak v přepravní službu,
protože pro poštu musíme jezdit 3km a např. 8 balíků se na kole opravdu špatně veze.

Při nástupu na základnu odevzdá každý účastník kopii průkazky zdravotní pojišťovny!!!.
Hlavní vedoucí: Milan Novák
Veškeré informace získáte na telefonním čísle 605 182 228.
Aktuální informace také naleznete na internetových stránkách: www.uduorpitorp.cz
E-mail novak@voxcafe.cz (Milan Novák)
Informace o platbě naleznete ve svém profilu přihlašovacího systému https://ddmjh.iddm.cz/prihlaseni.
Platbu tábora proveďte nejpozději do 10. 6. 2022. Pokud budete chtít vystavit fakturu, pište
žádost na adresu DDM Jindřichův Hradec, Růžová 10/II., 377 01 Jindřichův Hradec s přesnou
adresou komu má být faktura vystavena.
Partneři UDUORP ITORP:

