
 

O TÁBOŘE 

Letošní skautský tábor je určen pro členy družin Cuket a Káňat a další osoby starší 12 let. Pro 

ty, kteří chtějí zažít skvělých čtrnáct dní prázdnin a zároveň poznat nové lidi. 

Koná se 18. 7. - 1. 8. 2020 na tábořišti Údolí sýčků u Paseky – Olomoucký kraj. Novinkou je, že 

letošní skautský tábor bude spojený s oddílem z Paseky. 

Účastníci tábora jsou ubytováni po dvou ve stanech s podsadou.  

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

šťáva a voda. Stravu připravuje vedoucí – táborový kuchař. Jídla je na táboře dostatek (a bude 

opravdu vydatné a výborné – opravdu). Prosíme tedy, abyste s sebou neměli žádné zásoby jídla – 

mohou se ve stanu zkazit a lákají drobné nevítané návštěvníky. 

K hygienickým táborovým standardům určeným pro všechny účastníky tábora 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 vhodná cesta pro čtyřkolové vozidlo. Po celou dobu konání 

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

Pro účastníky se připravuje pestrý program a mnoho zážitků, které si v týmu vedoucích zatím 

ponecháme v tajnosti. 

Do tábořiště se budeme přepravovat prostředky veřejné dopravy, proto vás netradičně 

prosíme, abyste si všechny věci na tábor sbalili do jednoho batohu, který lze vzít na záda – letos 

tedy žádné kufry, žádné igelitové tašky do ruky – doporučujeme velkou krosnu, ideálně s bederním i 

prsním pásem. Před táborem se k vám dostane upravený seznam věcí a pár tipů, jak se vejít do 

krosny. 

Pro zájemce bude v neděli táborová bohoslužba. 

Návštěvy rodičů v průběhu tábora nejsou, z důvodu narušení programu, příliš vhodné. 

Předchozí roky jsme přizpůsobili program a vymezili na návštěvy jedno odpoledne uprostřed táboru. 

Tento rok však zatím nevíme, zda se návštěvy kvůli aktuální situaci a opatřením uskuteční. V případě, 

že by se uskutečnily, budou se konat v neděli 26. 7. 2020. V případě jejich konání Vám dáme před 

táborem vědět. 

Prosíme, neberte s sebou audiotechniku, vhodné nejsou ani mobilní telefony. Na táboře je 

jedinečná možnost užít si klidu od vymožeností moderního světa. Navíc elektronika může trpět 

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

informace, můžete kdykoliv volat nebo psát SMS na tato telefonní čísla (Marie Procházková 

+420 739 918 868, Pavel Oulehla +420 702 059 553). 

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. 

Elektronickou přihlášku vyplňte co nejdříve. Podepsat ji budete moci před táborem.  


