
 

Informace o táboře v Lísku 30. 6. – 14./21. 7. 2019 
 

Složení vedení tábora:  

Vůdce tábora: Samuel Beniak  

Zástupce vůdce tábora: Adam Vystavěl 

Zdravotník: Anna Povolná, Barbora Popelářová, Jan Pikna  

Kuchaři: Magdaléna Maňáková, Barbora Kunderová 

 

Přihlašování na tábor: 

Přihlašovat se můžete na odkaze: https://forms.gle/aTgJCxhNhcGyUrJp9, a to do 17. 6. 

 

Zdravotní dokumentace:  

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

Pro mladší děti (tzn. dítě nedosáhlo a v prvním dni tábora nedosáhne věku 15 let):  

1. Posudek dětského lékaře o zdravotní způsobilosti  

2. Prohlášení o bezinfekčnosti  

3. Kartičku pojišťovny nebo její kopii  

4. Přihlášku na tábor podepsanou rodiči  

5. Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte  

Pro starší děti (tzn. dítě ve věku 15–18 let):  

1. Posudek dětského lékaře o zdravotní  

2. Prohlášení o bezinfekčnosti  

3. Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství  

4. Kartičku pojišťovny nebo její kopii  

5. Přihlášku na tábor podepsanou rodiči  

6. Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte  

Vedení nad 18 let:  

1. Posudek o zdravotní způsobilosti k vykonávání dozoru na akci  

2. Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství  

3. Kartičku pojišťovny nebo její kopii  

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

napište: jméno, příjmení a přezdívku dítěte. Bez těchto dokumentů nebude možné nikoho na 

tábor vzít. Dbejte tedy na to, aby byly všechny dokumenty v pořádku. 

 

Adresa tábora:  

Tábor 70. oddílu Brno 

Jméno dítěte 

Lhota 88 

Lísek 

592 45 

 

Platba:  

Cena tábora je letos stanovena následovně: 

• světlušky a vlčata, kteří jedou na čtrnáct dní tábora, 2800,- Kč 

• pro skauty a skautky, kteří jedou na tři týdny, 4000,- Kč 

Platit můžete: 

• na účet – peníze musí být na účtu nejpozději 19. 6. Informace o platbě obdržíte na váš 

e-mail po přihlášení dítěte na tábor nejpozději však 17. 6., kdy končí přihlašování  

• fakturou – pokud chcete platit fakturou přes zaměstnavatele, je potřeba nahlásit se co 

nejdříve Škebli na e-mail magda.manak@seznam.cz 

https://forms.gle/aTgJCxhNhcGyUrJp9
mailto:magda.manak@seznam.cz


• hotově – Pokud z vážných důvodů nemůžete platit přes účet, je možné uhradit částku 

hotově na srazu. Tuto skutečnost prosím nahlaste nejpozději 17. 6. opět Škebli 

 

Pokud potřebujete potvrzení o platbě pro pojišťovnu, zaměstnavatele apod., je potřeba si o 

něj zažádat u Škebli minimálně týden před táborem. Potvrzení vám bude předáno na srazu. 

Zpětně potvrzení vystavovat nebudeme. 

 

 

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 jakékoliv návykové látky. Omezení 

letos platí i na nože. Zakazujeme jakékoliv nože domácí výroby nebo nože podomácku 

upravené. A jelikož nám některé děti vozí na tábor velké kudly, tak zakazujeme nože s čepelí 

delší 15 cm. Doufám, že je jasné, že nůž musí být buď zavírací, nebo musí mít pevné pouzdro. 

Další věci si vezměte dle Vašeho uvážení. Nicméně pamatujte na to, že budete v přírodě a při 

nevypočitatelném počasí zde hrozí zničení některých věcí. Obzvláště je pak náchylná „chytrá“ 

elektronika jako tablety a smartphony. Doporučujeme tato zařízení nechat doma.  

Mobilní telefony, mp3 a další:  

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 to, 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 vůdce tábora 733 543 539, na které můžete volat v 

případě akutního problému. Pokud nebude dostupné, tak napište sms a po zapnutí telefonu 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:  

Sraz je v neděli 30. 6. v 9:30 u nádraží v Králově Poli viz mapka 

 
Návrat z tábora:  

• Návrat světlušek a vlčat bude v neděli 14. 7. v 16:50 na nádraží v Králově Poli 

• Návrat skautů a skautek bude v neděli 21. 7. v 16:50 na nádraží v Králově Poli 

    



Zavazadla:  

Světlušky a vlčata 

• Je nutné se sbalit do dvou zavazadel. Prvním je krosna, kufr či cestovní taška. Druhým 

je malý batůžek na cestu, ten se bude hodit i na výlety.  

Skauti a skautky 

• Zde je také nutné se sbalit do dvou zavazadel, ale oproti malému batůžku je potřeba 

krosna s minimálním objemem 55 l, batoh budeme potřebovat na puťák. 

 

Každému se jedno zavazadlo bude brát autem, druhé si dítě poveze samo vlakem. Proto je 

důležité být dobře sbaleni, aby se nám dobře cestovalo. Počítejte také s tím, že od vlaku do 

tábořiště půjdeme asi 5 km pěšky. Není tedy dobré mít věci dané na volno nebo v taškách. 

Seznam věcí na tábor: 

Na cestu: Dostatek jídla a pití na celý den (v sobotu budeme mít až večeři). Láhev s pitím musí 

mít alespoň 0,75 l a budeme ji používat i během tábora.  

Doporučujeme pohodlné oblečení na následnou cestu z vlaku do tábořiště. Již tradičně 

nepojedeme v krojích – pouze bychom si je propotili. Nicméně každý na sobě mějte 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: spodní prádlo na každý den, hygienické potřeby (mýdlo na praní, opalovací krém a 

doporučujeme přípravek proti klíšťatům), oděv a obuv pro denní, případně noční pobyt 

v přírodě, a počítejte s teplým, chladným i deštivým počasím, pevné trekové boty na výlety 

(platí hlavně pro starší, kteří jdou na puťák), nezapomeňte plavky, čepici proti slunci a sluneční 

brýle, šátek – jiný než krojový a další věci dle vlastního uvážení… Nezapomeňte na léky, 

které dítě užívá a připojte předepsané dávkování!  

 

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, 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. 

  

Doporučené věci: fotoaparát, hudební nástroj, zpěvníky (táborový a Svíták), přiměřené 

kapesné (půjdeme na pár výletů, takže se bude hodit menší obnos na případné pochutiny a 

pohledy). 

  

Jídlo: uvítáme, a děti jistě také, jakékoliv domácí potraviny. Ať už ovoce či zeleninu, tak 

i marmelády, kompoty, kyselé okurky, … Pokud máte cokoliv, co byste nám mohli darovat, 

stačí nám to předat na srazu spolu se zavazadlem. Předem děkujeme. 

 

Pokud máte jakékoliv nejasnosti ohledně tábora, kontaktujte Samuele Beniaka, tel. 733 543 539 

e-mail samuel.beniak@educanet.cz 


