
 

Pozvánka  
a popis letního táboření  

a neb ”RENDEZVOUS TC≈. 
 

Termín:             4. až 11. července 2009 

Místo konání:   u obce Onšov u Čechtic okr. Pelhřimov  

GPS:    49° 33 46.4 N,  015° 08 55.2 E 

Pořadatel:    Trappers´Corral WI-CZ, o. s. 

Hlavní pořadatel:     Mimino  (Pavel Svoboda) 

Kontakt:    email: mimino@chello.cz , tel: 777 305 140 

 

 
Místo táboření se nachází v údolí Martinického potoka, který se táhne cca. Od obce Onšov 

až do vodní nádrže Švihov, na soukromé louce trempské party Šolcboys. Kolem louky se klikatí potok 

s možností koupání o hloubce od kolen do půli stehen, dle aktuálního stavu vody. Pitná voda je ve 

studánce vzdálené cca 50m, vhodné též k uchovávání potravin. Druhá, větší studánka je vzdálena cca 

800m. Místo je v chráněné vodárenské oblasti naprosto odloučené, tudíž osvobozené od návštěv cizích 

lidí, což přímo vybízí vypnutí mobilů a jiných „vymožeností“ a přenesení se do své doby bez stop 

civilizace.  

To bude, doufám, k libosti všech zúčastněných, poměrně striktně vyžadováno.  

Palivové dříví bude připraveno na místě. Částečně i tyče na stavby stanů, ale systémem, kdo 

dřív přijde… Není však problém na místě si je opatřit.   

Parkování aut je připraveno na okraji obce Onšov na soukromém pozemku, aby nenarušovala 

celkový dojem stylovosti. Dopravu věcí od parkoviště na místo, cca 3km, bude zajišťovat při příjezdu 

a odjezdu tábořících offroad s vozíkem. Příjezd aut na místo je tudíž z technických důvodů omezen. 

Taktéž z důvodu ochranného pásma v dané lokalitě je chov hospodářských zvířat včetně koní 

zakázán. 

 

Program:  

V průběhu celého táboření budou po většinu dnů probíhat na sebe navazující soutěže.  Soutěže 

poměrně krátké avšak důsledně zaměřené na ovládání dovedností, jež naše doba (do r. 1850) 



vyžadovala. Také ovládání nástrojů a vybavení, jež si každý dle svých možností opatří. To mu umožní 

provozovat činnosti, jež budou předmětem soutěže. (Pro představu zaměření soutěží, např. střelba: 

každý lovec ví, že první rána je stěžejní vždy, ze všech pozic a za všech okolností. Ta bude nejvíce 

bodovaná. Ostatní jen jako doplňující.  Rovněž bez dovednosti rozdělání ohně tradičním způsobem se 

člověk těžko mohl vypravit do hor. Též při střetu s nepřáteli, bylo výhodou vlastnit větší počet 

střelných i chladných zbraní, vždy připravených za opaskem k použití. Kdo neměl, musel to dohnat 

jinde.) 

Z dalších činností se nabízí luxusní koupání v údolní nádrži Želiv vzdálené cca. 12Km. 

Případní milovníci výletů obdrží doporučení a popis zajímavých míst v okolí. 

Občerstvení a stravování:  

Po celý průběh táboření bude zajištěn přísun piva, vína a nealka, jež bude možnost zakoupit v 

improvizované luční taverně. Taktéž uzeniny a drobné pochutiny budou trvale zajištěny.  

Zájemci si mohou předem objednat pravidelné snídaně a obědy. Jídelníček na vyžádání. 

Kus flákoty na gril se pro každého také vždycky najde. 

Hlavní soutěž: pro vítěze celotýdenní hlavní soutěže o nejlepšího z nejlepších je připravena 

jako cena originální velká deka BBC nebo Whitney od našeho sponzora.  

Také druhé a třetí místo bude štědře odměněno.  

Mimo to drobné ceny vázající se k tématu denních soutěží odmění vždy vítěze v dané 

disciplíně. Např. lov ryb = ryba, lov drobné zvěře = kachna ap. 

Doporučené vybavení: Puška a pistole libovolná do r. 1850, tomahawk na házení, nůž na 

házení, (ne nabroušené plechy ap.), luk a šípy, křesání. Upozornění: půjčování vybavení zakázáno z 

důvodu rozporu s myšlenkou. Co si kdo přinese to bude mít a naopak. Celá soutěž bude postavena tak, 

že i člověk s neúplným vybavením, či neúčastí v některých soutěžích může vyhrát. 

Doprava autem: Dálnice D1 66km exit Loket, Čechtice. Pak doprava směr Čechtice. V obci 

Křivsoudov na náměstí za obchodem potravin po levé straně do leva přes lávku na Studený. Ve 

Studeném do prava, dle cedule přes Těškovice na Onšov. Při příjezdu do Onšova je hned po pravé 

straně hospoda, hlavní orientační bod. 

Doprava busem: http://www.idos.cz , cílová stanice Košetice - pak pěšky či přestup na bus 

přímo do Onšova. 

Z důvodu obtížnějšího zásobování, prosím o potvrzení účasti cca 14 dní předem.   

 

Tak se na vás, všechny příznivce „living history“, těším a přeji střízlivá rána, pevnou ruku a 

ostré oko. 

    

Zdraví traper Mimino!Zdraví traper Mimino!Zdraví traper Mimino!Zdraví traper Mimino!    

  


