
Informace o táboře světlušek a vlčat v Radlici 6. 7. – 20. 7. 2013 

Místo a průběh tábora 
Letošní tábor bude na tábořišti v Radlici u Telče (GPS: 49°7'50.358"N, 15°19'40.508"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 apod. 
Letos jedeme na tábor dohromady s oddílem skautů a skautek. Ačkoli budeme na stejném tábořišti se 
společnou kuchyní, bude většina programu probíhat odděleně. 

Složení vedení tábora 

 Vůdce tábora: Tomáš Doležel (Kewin) 

 Zástupce vůdce: Jana Tkadlečková (Janka) 

 Zdravotník: Daniela Čvandová (Ucho), Šimon Maňák (Pú) 

 Hospodář: Jana Tkadlečková (Janka) 

 Kuchař: Ondřej Maňák (Strejda) 

Adresa tábora 
 Jméno dítěte 
 Tábor 70. oddílu Junáka 
 Poste Restante 

Dačice 
38001 

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 nedokážou 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. Kartička pojišťovny (bude stačit kopie). 
4. Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte. 
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 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. Děti jedou na tábor 
kvůli kamarádům, rozvoji vztahů, zážitkům, programu a ne proto, aby svůj volný čas trávili individuálně ve 



stanu s elektronickou hračkou, k čemuž samotná přítomnost takové svádí. Drahá elektronika může navíc 
v táborových podmínkách relativně snadno utrpět újmu. Zakázané věci budou v případě objevení do konce 
tábora zabaveny:  

 mp3 přehrávače, 

 jakékoliv elektronické hry. 

Mobilní režim 
Doporučujeme, abyste dětem nedávali telefon s sebou na tábor. Po celou dobu tábora bude dostupný 
Kewin (733 114 184). Mobily, které budou mít děti s sebou, vybereme na začátku tábora a podle domluvy si 
je děti budou moci vyzvednout přibližně jednou za tři dny. Není třeba se obávat o Vaše děti v případě, že se 
nebudeme ozývat. Když se vyskytne nějaký problém, budeme Vás ihned 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 a je potřeba ji uhradit do 28. 6. 2013:  

1. v hotovosti na schůzkách nebo jakékoli jiné skautské akci, 
2. převodem na střediskový účet, č.ú.: 182177770/0300, jako var. symbol uveďte prosím 071******, 

kde ****** je prvních 6 čísel rodného čísla dítěte. 

Seznam věcí na tábor 
Budeme rádi, když Vaše děti budou přítomny u toho, jak s nimi balíte věci a kam jim jednotlivé věci dáváte. 
Prosíme, aby se děti sbalili ideálně do jednoho zavazadla (případně dvou menších) + do batůžku se svačinou 
a věcmi nezbytnými na cestu. 

Na cestu 
Batůžek se svačinou na cestu (první společné jídlo bude sobotní večeře). Tento batůžek bude potom Vaše 
dítě využívat i na výletech. 

Kroj 
Krojová košile, šátek s turbánkem (kdo má slib), jednobarevné kalhoty. Kdo nemá kroj a chce jej objednat, 
nechť se co nejdříve ozve Kewinovi. 

Na spaní 
Spací pytel, oblečení na spaní (nemusí to být pyžamo, spíše tenké tepláky a tričko s krátkým či dlouhým 
rukávem), karimatku, doporučujeme také deku a pruh igelitu na bočnici stanu. 

Oblečení 
Spodní prádlo, ponožky, teplé ponožky, podkolenky, kraťasy, dlouhé kalhoty, tepláky, trička, flanelová 
košile, mikina, svetr, pláštěnka, větrovka apod. Vše v přiměřeném množství dle schopností a povahy dítěte. 
:-) 

Obuv 
Sandály, tenisky, pevná obuv na výlety (ideálně pohorky), holínky. 

Věci na koupání 
Plavky, osuška, plavací kruh či rukávky (pro ty, co neumí plavat). 

Hygienické potřeby 
Ručník, kartáček na zuby, pasta, zrcátko, šampon, mýdlo na mytí, toaletní papír, osuška, krém na opalování, 
gumičky do vlasů (pro holky), repelent, hřeben, jelení lůj. 

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

Léky 
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. 

Ostatní 
Stezka, nůž, baterka, rezervní baterie a žárovka, KPZ, uzlovačka, pokrývka hlavy, 5m provázku, kolíčky na 
prádlo, pytel na špinavé prádlo (doporučujeme plátěný), osvědčil se i kapsář, který se dá zavěsit do stanu. 

Kapesné 
Určitě bude stačit 200,-Kč na známky, pohledy a občerstvení na výletě. 

Zemědělské přebytky 
Pokud máte doma nějaké zemědělské přebytky (např. marmelády, kompoty, ovoce apod.), rádi vás jich 
zbavíme pro dobrou věc. 

Cesta 
Pojedeme soukromým autobusem a cesta nám potrvá zhruba 2 hodiny. Myslete prosím na to, zda Vašemu 
dítěti bývá špatně v autobuse. 

Sraz 
V sobotu 6. 7. 2013 v 11:45 na parkovišti poblíž Ústředního hřbitova (viz mapka, GPS: 49°10'13.132"N, 
16°35'55.539"E) 

 

Návrat 
V sobotu 20. 7. 2013 v 13:30 tamtéž. 


