
Informace o táboře vlčat a světlušek v Uhřínově 30.6 -14.7 2012 
 
Místo a průběh tábora: 

Letošní tábor bude na tábořišti v Uhřínově (přesné určení: 49°20'34.712"N, 15°55'28.532"E). 
Spát budeme po dvou na palandách ve stanech s dřevěnou podsadou, vařit si budeme v táborové 
kuchyni, jíst na pevných stolech v jídelně. Děti se budou, jak je již zvykem, účastnit celého provozu 
tábora: pomáhání při vaření, příprava dřeva na topení, úklid tábořiště, program, noční hlídky... 
 
Složení vedení tábora: 

Vůdce tábora: Tomáš Doležel (Kewin), 733114184 – oficiální táborový telefon 
Zástupce vůdce: Jana Tkadlečková (Janka) 
Zdravotník: Daniela Čvandová (ucho), Šimon Maňák (Pú) 
Hospodář: Klárka Němečková(Klárka) 
Kuchaři: Ondřej Maňák (Strejda), Alžběta Michalová (Líza), Balášovi (Čiča, Lála) 
Externisté: Martin Hulánek (Šťovík), Petr Socha (Tiňťa), Jáchym Michal (Liška), Ondřej Sedláček 
(Šakal) 

 
Adresa tábora: 

Jméno dítěte 
Tábor 70. oddílu Junáka 
Uhřínov u Velkého Meziříčí 
594 01 
Rozdávání pošty patří na táboře k nejoblíbenějším denním dobám, tedy v případě, že děti 

dostanou nějaký dopis či balíček. Proto Vás prosíme, najděte si čas na nějakou pozornost pro 
Vaše dítě! Telefonní hovor či SMS nedokáží dostatečně nahradit pohled, dopis či balíček 
s dobrotami. Z letitých zkušeností víme, že je to zaručený způsob, jak potěšit Vaše dítě! 
 
Zdravotní dokumentace:  

1. Posudek dětského lékaře o zdravotní způsobilosti včetně informací o očkování. 
2. Prohlášení o bezinfekčnosti. 
3. Kartičku pojišťovny (bude stačit kopie). 
4. Souhlas s poskytováním zdravotní péče. 
5. Seznam léků, dávkování, případně další informace o jejich užívání. 

Všechny tyto dokumenty se budou vybírat při srazu k odevzdání zavazadel. Vše, prosím, vložte do 
nezalepené obálky, na kterou čitelně napište: 

1. Jméno, příjmení, příp. přezdívku dítěte. 
2. Kontaktní adresu a telefon na váš pobyt v době konání tábora. 
3. Náhradní kontakt (např. prarodiče) pro případ Vaší nedostupnosti. 

Je bezpodmínečně nutné, aby tyto dokumenty mělo dítě s sebou (kvůli případnému úrazu, či 
hygienické kontrole). Bez kompletní dokumentace nemůže dítě na tábor jet!  
 
Návštěvy:  

Návštěvy rodičů a jiných rodinných příslušníků si výslovně nepřejeme. Příjezd neočekávané 
návštěvy vždy poznamená chod tábora. Také by se nedalo zaručit, že v době Vaší neočekávané 
návštěvy budeme v táboře, protože počítáme s velkým množstvím vycházek do okolí. A na 
případný návštěvní den by nemohli dorazit všichni rodiče, což by bylo některým z dětí líto a o to víc 
by se jim pak stýskalo. O to víc, dětem pište. 
 
Seznam zakázaných věcí:  

Prosíme Vás, abyste dohlédli na to, aby si děti s sebou na tábor nebraly zakázané věci. Jedním 



z důvodů je, že drahá elektronika může relativně snadno utrpět nějakou újmu v táborových 
podmínkách. Především však je to proto, že děti jedou na tábor kvůli kamarádům, rozvoji vztahů, 
zážitkům, programu a ne proto, aby svůj volný čas strávili individuálně ve stanu se svou 
elektronickou hračkou, k čemuž samotná přítomnost takové a jim podobných věcí svádí. Pokud 
budou objeveny, budou zabaveny do konce tábora:  

 MP3 přehrávače, chytré mobilní telefony, iPody, apod... 

 Jakékoliv elektronické hry. 
 
Mobilní režim:  

Doporučujeme, abyste dětem s sebou na tábor nedávali mobil. Po celou dobu tábora bude 
dostupný táborový mobil (733 114 184, Kewin), který rád vyřídí Vaše dotazy či vzkazy.  

Pokud přece jen budete chtít mobil dětem dát, my je vybereme a podle domluvy si je děti 
budou moci vyzvednout jednou za tři dny, většinou mezi 17:00 a 18:00, pokud si o mobil sami 
požádají. Není třeba se obávat o Vaše děti v případě, že se nebudeme ozývat. Když se vyskytne 
nějaký problém, budeme Vás i hned informovat. 

Veškerá opatření vycházejí z toho, že nemáme s voláním na tábor dobré zkušenosti. Dětem se 
často po hovoru začne stýskat, což by nenastalo, kdyby k hovoru nedošlo. Většina dětí nemá 
během tábora ani potřebu volat domů. Pohlednice, dopisy a balíky stýskací stavy vyvolávají 
minimálně, ba naopak! 
 
Platba:  
Cena tábora je 2500,-Kč. 

1. V hotovosti na schůzkách nebo jakékoli jiné skautské akci nejlépe Klárce Němečkové - 
táborovému hospodáři. 

2. Převodem na střediskový účet, č.ú.: 182177770/0300, jako var. symbol uveďte prosím 
071******, kde ****** je prvních 6 čísel rodného čísla dítěte 

Je potřeba zaplatit do 16. 6. 2012 (viz přihláška). Pokud se zpozdíte, bude vám cena zvýšena na 
2900,- Kč. 

 
Seznam věcí na tábor:  

Budeme rádi, když Vaše děti budou přítomny u toho, jak s nimi balíte věci a kam jim jednotlivé 
věci dáváte. Nepředpokládáme, že by pak nedocházelo k situacím, kdy nám nějaké dítě jistojistě 
tvrdí, že určitě nemá žádnou další mikinu, a pak najdeme v jeho kufru hned tři. Prosíme, aby se 
děti sbalili do jednoho zavazadla, které se poveze autem, a batůžku na cestu. Věci prosím 
nedávejte do igelitových tašek, je to velmi nepraktické. 

Na cestu: ne kroj, ale šátek s turbánkem na krku, svačina na cestu (první jídlo bude sobotní 
večeře), pití v láhvi (nejlépe PET nebo takové, která bude použitelná i v dalších dnech), batůžek, 
dobré boty (ideální jsou pohorky). 

Na noc: spací pytel, oblečení na spaní (nemusí to být pyžamo, spíše tenké tepláky a tričko 
s krátkým či dlouhým rukávem - záleží na tom, jak teplý je spacák), karimatku, doporučujeme také 
deku a pruh igelitu na bočnici stanu. 

Osobní prádlo: spodní prádlo, ponožky v dostatečném množství. 
Pro teplé dny: trenky, tričko, čepici proti slunci, sluneční brýle, kecky nebo tenisky, plavky, 

šátek, sandále. 
Pro studené dny a večery: flanelová košile, svetr, větrovka, tepláková souprava, botasky, teplé 

ponožky, podkolenky, dlouhé plátěné kalhoty (abyste nemuseli na nástup a do kostela v teplácích) 
Pro deštivé dny: pláštěnka, holínky. 
Hygienické potřeby: ručník, kartáček na zuby, pasta, zrcátko, šampon, mýdlo na mytí, mýdlo na 

praní, toaletní papír, osuška, krém na opalování, holky - náhradní gumičky do vlasů, repelent, 
hřeben, jelení lůj. 



Léky: Krom podrobného informování zdravotníka Šimona Maňáka před táborem nezapomeňte 
zkontrolovat, zda má dítě dostatek medikamentů na dobu 14 dnů. Informace o užívání léků by 
měly být ve zdravotní dokumentaci dítěte. 

Jídelní potřeby: Třídílný ešus, lžíce, (příbor), hrneček, utěrka (kterou můžete obětovat), 
houbička na umývání nádobí. 

Psací potřeby: propisovačka, tužka (měkká na kreslení), pastelky, dopisní obálky, papíry, 
známky, skautský zápisník (kroužkový blok), trhák, lepidlo, nůžky, guma. 

Další potřeby: stezka, nůž, baterka, rezervní baterie a žárovka, KPZ, uzlovačka, 5 m provázku, 
kolíčky na prádlo, pytel na špinavé prádlo (doporučujeme plátěný), osvědčil se i kapsář, který se dá 
zavěsit do stanu. 

Přiměřené kapesné: určitě bude stačit cca 200,-Kč na známky, pohledy a třeba pochutiny na 
výletě. 

Speciální požadavek: pokud máte doma nějaké zemědělské přebytky (např. marmelády, 
kompoty, ovoce apod.) rádi vás jich zbavíme pro dobrou věc.:) 
 
Dále budou děti potřebovat dobové oblečení ze starověkého Egypta (podrobnější informace 
budou podány na schůzkách). 
 
Sraz: 

V sobotu 30.6. v 9:30 na parkovišti u TESCA (viz mapka), kam si každý přinese 1 velký 
batoh/kufr s věcmi na tábor a jeden malý batůžek, který bude mít na cestu. 

 

Návrat: 
V sobotu 14.7. v 16:14 na hl. nádraží vlakem z Jihlavy. 


