
 

  Skautský tábor "Sedýlko" 2019 

     12. oddíl „Šipky“ 
 

14.7.-27.7.2019   tábořiště „Sviňovice-Libínské Sedlo“ 

http://dvanactkasipky.skauting.cz/tabor/ 

v případě dotazů ještě pište: gabi.vrtu@centrum.cz 

 

Milí rodiče, 

Podrobné informace o letním táboře našeho oddílu: 

Tábor je stanový. Jedná se o stany s podsadami.  

Tábor se začne postupně dostavovat v sobotu. Pokud se k nám v sobotu přidáte, určitě 

budeme rádi. 

Děkujeme ochotným rodičům, kdo se přihlásil, že by vzali větší auto na náklad věcí na Valše 

– dodávečku, tranzit…. 

 Stejně jako za každou další pomoc.  

Pokud by někdo byl ochotný na konci přijet ještě s vlekem, bylo by to super. Prosím 

kontaktujte nás!  

 

STAVBA: sraz sobota – dejte si doma dřívější obídek, ať máte sílu 

13.7.2019 v 12:00 před Valchou – nakládka věcí 

       cca 13:00 – odjezd na tábořiště 

       cca 14:00 – vykládka na tábořišti 

 s sebou si vezměte: pracovní oblečení (i třeba rukavice) 

           vhodné pracovní náčiní (třeba akušroubovák, …) 

           plavky 

           pití a jídlo (třeba i špekáčky na večer) 

           hudební nástroje a zpěvníky k ohínku – pokud ho budeme chtít 

 spaní: přespěte tam s námi do neděle: 

   potom si přibalte: spacák, karimatku, teplejší oblečení 

děti mohou jet samozřejmě s vámi, jen počítat s tím, že program pro ně zatím nebude, budou 

zapojeny do práce, jak to půjde! 

  

Zahájení tábora:  

Pro děti v neděli mezi 10:00 – 11:00  na tábořišti - 48°57’45.7″N, 13°59’18.3″E. Kde od 

11:00 bude prohlídka tábořiště a následný program.  

Mapa na trasu na je na www. Dojedete do Sviňovic a odtud se pokusíme vyznačit šipku kudy 

na tábořiště. 

PROSÍME, PŘIBALTE DĚTEM NA PRVNÍ DEN NĚCO NA SVÁČU-OBĚD a PITÍ!!!  

 

Konec tábora: 

Tábor končí v sobotu 27.7 2018.  

Pro děti si přijedou rodiče.  

Sraz opět v tábořišti by byl okolo 11:00 hodinou dopoledne – prosíme rodiče, aby počítali 

s poklizením tábora a pomohli nám, pokud to nebude velký problém, děkujeme! 

Odjezd oznamte vedoucímu tábora a vyzvedněte si dokumentaci u zdravotníka!!! 

http://dvanactkasipky.skauting.cz/tabor/
mailto:gabi.vrtu@centrum.cz


Adresa tábora, kam lze posílat dětem dopisy,  
 

•  Petr Vokoun 

Ostrov 26 

Prachatice 383 01 

DOLEVA MIMO ADRESU: 
Skautský tábor  

12. oddíl „Šipky“ 

jméno účastníka tábora 

 

 

Prosím, pošta se odesílá na správce tábořiště Medvěda – Petra Vokouna, k němu domů. Proto 

uvádějte jméno dítěte mimo adresu!!! 

Prosím, posílejte pouze dopisy a pohledy! Svačinek mají dost – balíky nechte jim nachystané 

doma. 

Vyvarujte zasílání pošty v posledních dnech tábora, klidně pošlete hned, jak dítě odjede, než 

dopis dojde chvíli to trvá  

 

Vedení tábora: 
Vedoucího tábora -Korba–Michal Vacula– 602 313 340  

Zástupce vedoucího tábora, hospodář:  

Gábi-vrtulník - Gabriela Havlíková – 728 759 818  
Zdravotník: Koblížek - Lucie Koblihová – 773 644 886 

 

 

V případě potřeby nám bude možné na tábor volat mezi 19:30 – 21:30, když nebude oheň 

(pokud budeme zvládat tak i od 16:00 do 19:00 hodin) - pokusíme se to dodržovat. Pokud 

bude něco akutního, napište SMS a my se při první možné příležitosti ozveme. 

 

Při odjezdu je nutné předat:  

 prohlášení o bezinfekčnosti 

 průkaz zdravotní pojišťovny – kdo u nás má kopii, tak v pořádku! 

 osobní léky (kdo užívá) + nahlášení zdravotníkovi + napište rozpis užívání a 

jméno – prosíme, zabalte do uzavíratelného obalu – sáčku, desek, krabičky… 

  

 PŘIHLÁŠKU s kopií očkovacího průkazu, kdo ji neodevzdal či opravoval!!!! 

 zprávu dětského lékaře, kdo ji neodevzdal či opravoval!!!! 

 souhlas o poskytování informací o zdravotním stavu, kdo ho neodevzdal či 

opravoval!!!! 

stáhnout můžete z emailu nebo z www 

 

Vše, prosím, do obálky/fólie se jménem. 

 

Doporučujeme dětem věci podepsat. 

 

Kdo má, ať s sebou vezme turistickou mapu okolí, buzolu, celtu, hudební nástroj… 

 

PŘEVLEK: nezapomeňte si sbalit oblek dle táborové etapy, letos CESTA DO STŘEDU 

ZEMĚ – něco cestovatelského: Julius Verne, Indiana Jones, Willy Fog …) 

 

 

 

 



S sebou NEBRAT: 

Všechny elektronické přístroje (mobily, MP3 přehrávače, hry…), potravinové zásoby 

(cukroví…), větší obnosy peněz (do 500 Kč). 

 

Pokud by někdo přeci jenom přivezl jakoukoli elektroniku, 

budeme nuceni jí odebrat a mít jí u sebe. Vrácena bude až na konci 

tábora.  

Výjimkou je fotoaparát, ale nedávejte nějaké drahé. Není to ovšem 

nutnost, vedení se snaží fotoaparát mít. 

 

Prosím respektujte to. Nikdy nevíte, může dojít ke ztracení nebo 

krádeži a to si myslím, že je zbytečné. O dětech Vám informace rádi dáme, eventuelně 

při nějaké situaci dovolíme i hovor přes nás.  

 

 

Rodičům připomínáme, že návštěvy během tábora nejsou povoleny. (Pokud není 

domluveno jinak, každopádně všechny zapojujeme do programu) 

 

 

Doporučujeme,  

aby s sebou děti měly igelitovou plachtu o rozměru asi 2x1m (stačí větší igelitový pytel na 

odpadky, který se na místě rozstřihne), je dobrá na rozložení na podlážku ve stanu pod postelí, 

zabraňuje zbytečnému provlhání věcí od země.  

Je lepší zabalit věci do klasického kufru, orientuje se v něm mnohem lépe a k věcem je lepší 

přístup. Další možnost je dětem s sebou dát umělohmotné skládací přepravky, do kterých si 

mohou věci přehledně uspořádat. 

Pokud děti mají nějakou poličku do stanů, či nějaké prkno co se dá vhodně použít jako 

podlážka, ať si jej přibalí. Dobrý pomocník je i kapsář ze školní lavice. 

 

 

 

Děkuji a už se moc těšíme Korba, Koblížek, Linda, Gábi, Pája, 

Knoflíček 

a další … 
 

 

PS: V případě dotazů se ozvěte 

 

PS2: Stezky: ať děti, co chtějí dělat slib – ji s sebou nezapomenou a stejně tak i začít plnit už 

doma, né vše jde splnit na táboře a za tak krátkou chvíli  


