
Vážení rodiče, 
 
rádi bychom Vám opět poskytli několik informací o letošním skautském táboře. 14 dní bez 
rodičů je pro děti, které jedou poprvé, nová zkušenost. Občas se jim samozřejmě zasteskne po 
rodičích a po pohodlí domova, ale na druhou stranu Vám budou nadšeně vyprávět, jak v noci 
hlídaly tábor, a že se z lesa ozývala sova, že samy připravily vynikající oběd pro ostatní, byly 
první při nějaké důležité hře apod. Tábor je pro nás i pro děti vyvrcholením celoroční práce, 
děti zde mají možnost vyzkoušet si řadu nových dovedností, prožít mnohá dobrodružství při 
celotáborové hře a také slavnostně složit skautský slib. 
 
Jelikož je počasí proti nám, nebude se tábor konat na avizovaném novém tábořišti u Vltavy, 
ale Na Jankově u Předboře. Jelikož je tábořiště na kopci, nemůže nás ohrozit ani Černovický 
potok, který zde protéká. Ubytování je jako obvykle ve stanech tee-pee (velké indiánské 
stany) - holky a kluci jsou zvlášť, do stanu se vejde 5 - 6 postelí. Spaní je na dřevěných 
postelích, tzn. že každý/á táborník/ice potřebují karimatku a spacák (doporučujeme i deku pro 
případné chladné počasí). Strava je připravována 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, 
večeře). Snažíme se o vyvážený jídelníček, takže každý den je zelenina a ovoce, k obědu jsou 
polévky i hlavní jídlo, občas nějaká sladkost nebo koláče. Večeře jsou převážně teplé. Na 
přípravě stravy se společně s vedoucími podílejí i děti, dle jejich možností a věku. Celý den je 
samozřejmě k dispozici pití ve várnici. Prosím, nedávejte dítěti s sebou k jídlu nic, co by se 
mu mohlo v teplu zkazit. Skoro každý 2. den máme ke svačině sladkost, dejte tedy, prosím, 
dítěti sladkosti v přiměřené míře, aby je nejedlo místo oběda. Pokud má Vaše dítě nějakou 
potravinovou alergii, připište nám to, prosím, k potvrzení o bezinfekčnosti.  
Děti, jak už je na táboře zvykem, také absolvují hlídání tábora v nočních hodinách (většinou 
po dvojicích). Tábor má svůj „táborový řád“, je vyžadováno jeho dodržování. V případě, že 
dítě opakovaně hrubě porušuje táborový řád, je toto oznámeno rodiči a dítě je po domluvě 
s rodiči dopraveno zpět domů.  
 
Je dobré, když děti mají s sebou nějaké kapesné, které mohou utratit na výletech. Pozor na 
cennosti. Určitě dětem nedávejte žádné šperky, drahé hodinky, nebo drahé hračky. Je škoda, 
když se to případně ztratí nebo poškodí. Nedávejte dětem na tábor ani mobilní telefony, mj. 
máme problém s tím, abychom všechny mohli nabíjet. Nabité telefony potřebují mít 
především vedoucí, aby je mohli používat v akutních případech. Na táboře je k dispozici 
táborový telefon (607 958 721), na který můžete volat, aby Vám vedoucí poskytli informace    
o dítěti. Pokud není telefon dostupný, neděste se, možná se právě nabíjí. Po minulých 
zkušenostech nebudeme předávat k telefonu dítě. Telefonáty od rodičů totiž děti spíše 
rozlítostnily nebo hovory blokovaly linku třeba i půl hodiny. Jiné je to s dopisy. Těch není 
nikdy dost ☺ Každý kdo někdy na táboře byl ví, že když při rozdávání dopisů zaznělo právě 
jeho jméno, byl to ten největší zážitek, který v ten den zažil.  
 
Dítě by nemělo mít ničeho hodně ani málo. Všechny věci by mu měly postačit do konce 
tábora. Pokud se stane, že si dítě zašpiní své věci dříve, postaráme se o to, aby si potřebné 
věci přepralo a dalo usušit. Doporučujeme dětem dávat starší věci, u kterých nebude vadit 
jejich zašpinění či poškození. Je dobré zvážit, do čeho věci dítěte uložíte. Ideální jsou běžné 
cestovní kufry nebo prostorné cestovní tašky, ve kterých se bude dítěti snáze udržovat 
pořádek. Ať vám u balení asistuje dítě, stává se nám, že děti neví, co vlastně mají s sebou       
a kde.  
 



Pokud Vaše dítě užívá nějaké léky, informujte o tom, prosím, zdravotnici Michaelu 
Hovorkovou, a to i v případě, že dítě zvládne dodržovat režim v užívání léku samo. Informace  
můžete předat při odevzdávání věcí  na tábor či připsat k potvrzení od lékaře.  
 
Podívat se na tábor za svým dítětem můžete v neděli 7. 7. 2013 od 14hod. do 16hod. Prosím, 
respektujte daný den a čas. Parkovat můžete dle mapy kousek od tábořiště.  
 
Tábor je připravován i zabezpečen vedoucími staršími 18 let, kteří prošli vzděláváním v rámci 
skautské organizace a mají dlouholeté zkušenosti s vedením tábora.  Tábor má svou vedoucí 
(Kateřina Dvořáková tel. 736 123 343) a zástupce (Martin Janovský, tel. 724 924 296), kteří 
jsou plně odpovědni za chod tábora a budou po celou dobu k dispozici na telefonu pro 
případné dotazy rodičů. Na táboře je po celou dobu přítomna také zdravotnice (Michaela 
Hovorková), která absolvovala zdravotnický kurz.  
 
Snad jsem Vám poskytla dostatek informací, pokud budete mít nějaké dotazy, neváhejte 
kohokoli z vedoucích kontaktovat.  
 
S přáním slunného léta a málo deště 
 
za středisko Junáka Planá nad Lužnicí 
Kateřina Dvořáková 


