
Informace o táboře skautů a skautek v Horní Čermné 30. 6.–21. 7. 2012 
 
Složení vedení tábora: 
 

Vůdce tábora:     Lukáš Maňák (Divoch) 

Zdravotník:     Ondřej Prikner (Twist)  

Hospodář:     Radka Hadlačová 

Kuchaři:     Lukáš Maňák (Divoch) 

Řidič:      Kuba Marek (Kybla) 

Program:  Dag Popelář a Magda Maňáková (Škebla) 

 

Zdravotní dokumentace:  

Stejně jako každý rok, tak i letos bude potřeba tradiční zdravotní dokumentace. 
 

Pro mladší (tzn. dítě nedosáhlo a v prvním dni tábora nedosáhne věku 15ti let): 
1. Posudek dětského lékaře o zdravotní způsobilosti včetně informací o očkování 
2. Prohlášení o bezinfekčnosti 
3. Kopie kartičky pojišťovny 

 

Pro starší (tzn. dítě je starší 15ti let nebo dosáhne věku 15ti let prvním dnem tábora): 
1. Posudek dětského lékaře o zdravotní způsobilosti  
2. Prohlášení o bezinfekčnosti 
3. Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství (vystaví praktický lékař) 
4. Kopie kartičky pojišťovny 

 

Tyto dokumenty se budou vybírat na srazu. Vše prosím vložte do obálky, na kterou čitelně 
napište: 

1. Jméno, příjmení a přezdívku dítěte 
2. Kontaktní telefon na Vás v době konání tábora 
3. Náhradní kontakt (např. prarodiče) v případě Vaší nedostupnosti 
 

Adresa tábora: 
Tábor 70. Oddílu Junáka 
Pošta Horní Čermná 
561 56 
 
Návštěvy: 
 

Návštěvy rodičů a jiných rodinných příslušníků si nepřejeme. Příjezd neočekávané návštěvy 
vždy poznamená chod tábora. Také nemůžeme zaručit, že v době Vaší návštěvy budeme        
v táboře. Případné návštěvní víkendy se nám taktéž neosvědčily, takže již tradičně Vás 
prosíme, abyste vynechali Vaše návštěvy na táboře, a o to víc dětem pište! Děkujeme! 
 

 
Seznam zakázaných věcí: 
 

Jediné věci, které jsou na našich táborech zakázány, jsou jakékoli návykové látky. Další věci 
si vezměte dle Vašeho uvážení. Nicméně pamatujte na to, že budete v přírodě a zde hrozí 
zničení některých věcí.  
 

 
 
 



Mobilní telefony, mp3…: 
 

Skauti a skautky, opět se prosím připravte na skutečnost, že na táboře není elektřina a tudíž 
Vám nebude umožněno si Vaše přístroje dobíjet. Proto připravte svoje rodiče na skutečnost, 
že se může stát, že se Vám mobilní telefon zcela vybije. Z tohoto důvodu se pokusíme 
zajistit, aby po celou dobu tábora bylo k dispozici telefonní číslo 734 641 754, na které 
můžete volat v případě akutního problému. Pokud nebude dostupné, tak napište sms a po 
zapnutí Vás budeme kontaktovat. Děkujeme za pochopení. 
Dále pamatujte na to, že veškeré vaše zařízení budete moci používat pouze v době volna. 
Pokud toto nebude dodržováno, vaše přístroje vám zabavíme a vrátíme na konci pobytu. 
 

Odjezd na tábor: 
V sobotu 30. 6. 2012 v 9:30 na parkovišti u Tesca. Pozor! Letos jsme zvolili změnu, abychom 
měli pro nakládání věcí více prostoru. Sraz bude na tom velkém parkovišti až úplně vzadu 
(obvykle tam téměř nikdo neparkuje). 
 

 
 
Návrat z tábora: 
V sobotu  21. 7. 2012 v 15:19 na hlavní nádraží (vlak Ex 571 Zdeněk Fibich). 
 
Zavazadla: 
 

Stejně jako každý rok platí pravidlo, že se Vám do auta naloží jedno zavazadlo. Ideálně se 
proto sbalte tak, že budete mít část věcí v kufru/tašce a zbytek si nabalte do batohu, který 
stejně budete potřebovat (viz seznam věcí na tábor). Zde doporučuji si do batohu na cestu 
nabalit pouze lehčí věci – tedy oblečení + svačinu na cestu. Mám zkušenost, že pak batoh 
neváží o mnoho víc než ten školní. Těžké věci – tedy boty, jídelní soupravy, knížky si naložte 
do auta. Upozorňuji, že žádné igelitové tašky, volně ložené karimatky nebo spacáky do auta 
nakládat nebudeme. 
 

 
Seznam věcí na tábor:. 
 

Na cestu: Od vlaku půjdeme asi 5,5 km pěšky. Proto se bude hodit dostatek jídla a pití na celý 
den (v sobotu budeme mít až večeři), dobré boty a pláštěnka. Letos nepojedeme v krojích – 
pouze bychom je propotili. Nicméně každý na sobě mějte tri čko a skautský šátek. Kroje si 
však včetně krojových kalhot či kraťasů sbalte s sebou. Nástupy budou v krojích. 



Na noc: spací pytel, oblečení na spaní, karimatku, doporučujeme také deku a případně pruh 
igelitu na boční stranu stanu (cca 200x80cm). 
Na den: osobní prádlo, hygienické potřeby (mýdlo na praní, doporučujeme opalovací krém     
a přípravek proti klíšťatům), oděv a obuv pro denní, případně noční pobyt v přírodě (počítejte 
s teplým, chladným i deštivým počasím), nezapomeňte plavky, čepici proti slunci a sluneční 
brýle, šátek – jiný než krojový, batoh na puťák (objem minimálně 45 litrů) a další věci dle 
vlastního uvážení… Nezapomeňte na léky, které dítě užívá s předepsaným dávkováním! 
Jídelní potřeby: ešus/miska, příbor, hrneček, utěrka (ta bude na začátku tábora vybrána           
a pravděpodobně zničena – proto stačí nějaká stará) 
Další potřeby: psací potřeby, dopisní papíry, skautský zápisník, trhák, stezka, Sacculus, nůž, 
baterka, osvětlení do stanu (může být i kalíšková svíčka v lucerničce či ve sklenici 0,7 l), 
KPZ, uzlovačka, provázek, kolíky na prádlo a ramínko na kroj 
Na program: 1 bílé tričko a kraťasy – holky modré barvy a kluci červené 
Doporučené věci: fotoaparát, hudební nástroj, zpěvníky (táborový a Svíták), přiměřené 
kapesné (půjdeme na pár výletů + kratší puťák, pohledy…). 
Jak se sbalit: nejlépe do 1 většího zavazadla, maximálně do dvou (jedno z nich musí být 
batoh, se kterým se půjde na puťák!). Jedno zavazadlo se bude odvážet autem (viz výše). 
Sbalte se sami! Je pak velmi vtipné, jak někteří z Vás ani nepoznají svůj batoh, spacák… 
 

 
Platba: 
 

Cena tábora je letos stanovena na 3400,- Kč. Jako každý rok existují 3 možné způsoby jak 
tábor zaplatit. Buď převodem na účet střediska 182177770/0300, jako variabilní symbol 
uveďte prosím 071******, kde ****** je prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte. Peníze musí 
být na účtu nejpozději do 25. 6. 2012, abychom se stihli ještě spojit s naší hospodářkou na 
předání peněz. Dále můžete platit přes fakturu. V tomto případě se však ozvěte Lukáši 
Maňákovi, aby se faktura stihla vystavit. Kdyby někomu nevyhovoval ani jeden způsob 
platby, tak je možné ještě zaplatit hotově výhradně na závěrečné garden party v klubovně a to 
Radce Hadlačové nebo Lukáši Maňákovi . Nelze platit až na srazu! Pokud někdo pošle 
peníze později a na účtu nebudou, tak je bohužel budeme muset vybrat znova a peníze Vám 
z účtu pak pošleme zpět. V případě, že někdo neuhradí částku do stanoveného termínu          
(a nedomluví se na jiném), tak mu bude k celkové ceně připočteno dalších 200,- Kč (tedy 
celkem 3600,- Kč). Pokud se vyskytne někdo, kdo plánuje už předem přijet později nebo se 
vrátit dřív, tak se mi prosím ozvěte a domluvíme se na snížené ceně. 
 
 

Příjemné balení přeje jménem celého vedení Magda Maňáková – Škebla 
 

Pokud máte jakékoliv nejasnosti ohledně tábora, kontaktujte Lukáše Maňáka – Divocha       
(e-mail: lukas.manak@volny.cz; tel: 734 641 754)  


