
 

O TÁBOŘE 

Letošní velký dětský tábor je určen hlavně pro členy družin Fialek, Slunečnic, Gepardů a Vlků, 

případně pro další zájemce ve věku 6 – 11 let. 

Koná se 29. 6. – 13. 7. 2019 na tábořišti, které je umístěné mezi Jabloňovem a Dolními 

Heřmanicemi (souřadnice: 49°13’48.209″N 16°4’6.301″E, adresa pro doručování dopisů: Jméno a 

příjmení dítěte, Skautský tábor, Jabloňov 133, 594 01, Velké Meziříčí). 

Účastníci tábora jsou ubytováni po dvou ve stanech s podsadou.  

  Táborníci se stravují v táborové jídelně. Po celý den je k dispozici nápoj – zpravidla ovocná 

šťáva. Stravu připravuje vedoucí – táborový kuchař. Jídla je na táboře dostatek. Není nutné, aby děti 

dostávaly nějaké zásoby z domu. 

K hygienickým táborovým standardům určeným pro všechny účastníky tábora samozřejmě 

patří latrína, umývárna, polní sprcha, jež jsou umístěny v těsné blízkosti tábořiště. Tábora se účastní 

kvalifikovaný zdravotník, dohlížející na hygienu a zdravotní stav osazenstva. 

Do těsné blízkosti tábora vede pro čtyřkolové vozidlo vhodná cesta. Po celou dobu konání 

tábora bude v tábořišti přítomno naše min. jedno auto pro nečekané události. 

Na táborníky čeká dobrodružná etapová hra. Mohou se také těšit na mnoho tradičních i 

netradičních her ve dne i v noci. Nadále budou se svým družinovým vedoucím pokračovat 

v družinovém programu, děti budou i opět plnit své výzvy ze skautských stezek a překračovat hranice 

svých dosavadních možností. Plně využijeme delšího času tráveného v přírodě. Čeká nás i jednodenní 

výlet. Tábor je v těsné blízkosti rybníka, díky tomu se můžete těšit na spoustu vodních radovánek. Pro 

zájemce bude v neděli táborová bohoslužba. 

Návštěvy rodičů v táboře nejsou, z důvodu narušení programu, příliš vhodné. Omezte je, 

prosím, na jednu, a to v neděli v polovině tábora (7. 7. 2019) v poledním klidu, tj. od 13:30. V tento 

den budeme rádi, když s námi a svými dětmi pobudete celé odpoledne až do večera, do 19:00 a 

zažijete s námi kousek táborové atmosféry. Bude pro vás připraven program . 

Prosíme, abyste nedávali dětem s sebou audiotechniku (např.: MP3 přehrávače apod.).  

Nedoporučujeme ani mobilní telefony. Na táboře je jedinečná možnost užít si klidu od vymožeností 

moderního světa. Tábor má také učit samostatnosti a naslouchání. Navíc elektronika může trpět 

vlivem vlhkého prostředí, také bateriím škodí vlhko a změny teplot. Budete-li potřebovat informace o 

svých dětech, můžete kdykoliv volat nebo psát SMS na níže uvedená telefonní čísla (vedoucí: Hana 

Čočka Oulehlová +420 724 893 885, zástupce: Vít Prachy Prachař: +420 736 622 428). 

O děti se starají vedoucí, které děti znají z celoročního programu družin a oddílů. Všichni 

vedoucí mají lékařské osvědčení o způsobilosti k práci s dětmi. Všichni účastníci jsou tak jako celý rok 

pojištěni u pojišťovny Generali. 

Vyplněné přihlášky a účastnický poplatek prosím odevzdejte do 14. 6. 2019. Po obdržení 

platby Vám bude obratem zaslán seznam věcí na tábor a pokyny k nástupu.  


