
 
 

 
 

INFORMACE KE SKAUTSKÉMU TÁBORU 

Letošní skautský tábor je určen hlavně pro členy družin Cuket a Káňat, a další zájemce ve 

věku 11–16 let. 

Koná se 20. 7. – 3. 8. na tábořišti mezi Pavlovem a Znětínkem (souřadnice: 49.4607647N, 

15.9209408E). 

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. 

Tábořiště je přístupné automobilem po polní cestě. 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, kde se budou věnovat tomu, co lze pouze při pobytu 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 28. 7., tedy v polovině tábora (případně v Sobotu) v osobním volnu 

dětí, tj.: 13.30 – 14.30 nebo 18.30 – 19.00. Můžete při této příležitosti obohatit táborovou kuchyni o 

nadbytečnou úrodu Vaší zahrady případně pekáčem buchet – vždy potěší! ☺ 

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 volat mezi 19.40 a 21.00 hodinou odpolední na telefonní číslo hlavního 

vedoucího tábora (Pavel Oulehla – 702 059 553), nebo kdykoli psát SMS. 

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 odevzdejte co nejdříve vedoucím, nejpozději pak do  

14. 6. 2019. Po obdržení platby Vám bude obratem zaslán seznam věcí na tábor a pokyny k 

nástupu. 


