
 

O TÁBOŘE 

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

Vlků. 

Koná se 4. 7. – 18. 7. 2020 na tábořišti ve Vojtěchově, jenž se nachází nedaleko Bystřice nad 

Pernštejnem a Nového Města na Moravě. 

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. Není žádoucí, 

aby děti dostávaly nějaké zásoby z domu, jelikož by se jim mohly ve stanu zkazit. 

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 minimálně 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. V blízkosti tábora je i rybník, díky tomu se děti mohou těšit na spoustu vodních radovánek. 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 12. 7. 2020. V případě jejich konání Vám dáme před 

táborem vědět. 

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: Nikola 

Novotná +420 774 621 601, zástupce: Hana Čočka Oulehlová +420 724 893 885). 

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.  


