
 

SKAUTSKÝ TÁBOR SLEZSKÁ HARTA 
16. oddíl Andromeda Velký Týnec 

5. – 18. 7. 2019 

 

  

 

Osobní výbava:   

• skautský kroj (košile, šátek, turbánek, šňůrka) a ramínko  
• teplý spacák a karimatka (polštářek)  
• ešus, hrníček a lžička, láhev na vodu (1,5 l) – půjdeme na celodenní výlet  
• osobní hygiena: ručník, přírodní (ekologický) sprchový gel a šampon na vlasy, hřeben, kartáček a              

zubní pasta, opalovací krém, repelent, toaletní papír, kapesníky, popř. tyčinka na rty  
• plavky, pokrývka hlavy  

• baterka (čelovka) i s náhradními bateriemi,  
• drobné kapesné (do 150 Kč)  
• ostrý kapesní nůž  
• 10 hadrových koulí (ideálně vyrobené ze starých hadrů zavázaných v silonkách, návod je na webu – v                 

sekci „pro rodiče“)  
• uzlovačka, 10 kolíčků na prádlo, deník, KPZ, šátek na hry, pastelky a tužky, nůžky  
• 1x pevná obuv, 1x tenisky, 1x sandále, 1x nepromokavá obuv (gumáky)  
• pláštěnka, bunda (třeba nějakou teplejší – na noční hlídky)  
• 1x teplý svetr nebo mikina  
• oblečení na spaní (například tričko s dlouhým, podvlíkačky nebo legíny, teplé ponožky)  
• oblečení na hry dle vašeho uvážení (např. 5x tričko s krátkým rukávem, 1x s dlouhým, 2x kraťasy, 2x                  

kalhoty/tepláky)  
• dostatek spodního prádla a ponožek - např. 10x trenky/kalhotky, 10x ponožky, 1x teplé ponožky na               

spaní. Je dobré mít sebou nějaký prodyšný vak/pytel na špinavé oblečení 
• větší batoh (např. krosnu s jakou se jezdíme na výpravy) – nejlépe v igelitce a připnutou k hlavnímu                  

zavazadlu.  
• Celtu (plátěná plachta), pokud ji vlastníš  
• svačinu na cestu na tábor (10 z 10 vedoucích doporučuje buchty)  

  

Při výběru oblečení a vybavení pamatujte na to, že může dojít k roztrhnutí, propálení, k nevratnému                
zašpinění, nebo v nejhorším ke ztrátě. Zkušení pardálové radí - vybírat opravdu oblečení „na              
litačku“. Dále doporučujeme mít osobní vybavení podepsané (především ešusy, hrníčky –           
doporučujeme tlustou lihovou fixou).  

Vše zabaleno do jednoho zavazadla – nejlépe kufru nebo sportovní tašky! Lépe se v nich udržuje                
pořádek než v batozích.  
   
Mobilní telefony a telefonování  
Rodiče, prosíme Vás, nedávejte dětem s sebou mobilní telefony! Chceme být jednou za rok v               
přírodě ničím nerušeni a učit se s ní kamarádit, což nám mobily hodně znesnadňují. Navíc se během                 
několika dnů vybijí a děti nemají možnost si je nabít. Lehce může dojít k jejich poškození nebo ztrátě.                  
Pokud budete chtít s dětmi mluvit kvůli nějaké naléhavé záležitosti (!), zavolejte, prosím, v době               
poledního klidu od 12:30 do 13:30 hodin, kdy bude někdo z nás nejspíše k zastižení na mobilu (čísla                  
uvedena níže). Pamatujte, že každý telefonát vzbudí v dětech stesk a to rozhodně jim na náladě                
nepřidává, i když se to tak může jevit. Samozřejmě budete vždy informováni, kdyby se dělo cokoliv,                
o čem byste měli vědět.  
 



Jídlo a sladkosti  
Dále prosíme, abyste s sebou dětem nedávali zbytečně mnoho jídla a sladkostí. Děti potom nejí pro                
ně nachystané jídlo. Věříme, že v táborovém jídelníčku se najde dostatek sladkostí a sladkých              
pokrmů. První svačina je plánována hned po příjezdu na tábořiště (cca dvě hodiny od odjezdu na                
tábor). Navíc jsou sladkosti Vašich dětí vystaveny vysokým teplotám, které ve stanech přes den              
panují, což jim jistě na chuti nepřidá. Zakazujeme brát na tábor energetické nápoje! Dětem více               
škodí než prospívají. 
  
Informace o dětech  
Pokud si myslíte, že existuje nějaká záležitost, kterou bychom (jako lidé, kteří budou na děti 14 dní                 
dávat pozor) měli vědět, pak nám ji, prosím, nezapomeňte na srazu k odjezdu na tábor (nebo i dříve                  
telefonicky) sdělit. Tím se vyhneme nebo předejdeme nechtěným nepříjemnostem. Tato informace           
samozřejmě zůstane důvěrná.  
  
Návštěvy  
Návštěvní den letos neproběhne! Současně platí zákaz jednotlivých návštěv dětí. Pouze ve velmi             
důležitých situacích, po předchozí telefonické domluvě s vůdcem tábora.   
  

Pomoc se stavěním/bouráním tábora   
Letos nebudeme potřebovat Vaši pomoc se stavbou či bouráním tábora, děkujeme!  
   
Netypický odjezd/příjezd  na tábor  
Jste-li s vedoucími domluveni na dodatečném příjezdu, nebo dřívějším odjezdu Vašeho dítěte z             
tábora, nezapomeňte se prosím nejpozději na srazu na tábor (či telefonicky) domluvit na přesném              
dni a ideálně i hodině, kdy vaše dítě přijede/odjede. Zabráníme tak nedorozuměním.  
  
Ukončení tábora  
Letos si pro své děti na konci tábora budete muset dojet autem (případně se nám prosím ozvěte a my                   
odvoz vašeho dítěte zajistíme). Podrobnou mapu a informace dostanete při srazu k odjezdu na tábor.               
Oficiální konec tábora je 18. 7. v 18:30. Nepřijíždějte na tábořiště dříve než v 18:00! Do této doby                  
bude stále probíhat normální táborový program. Přibližně v 18:30 proběhne závěrečný slavnostní            
nástup, kde bude oficiálně ukončen tábor.  
  

Sraz k odjezdu na tábor: 5. 7. 2019  v 13:15 u zdravotního střediska ve Velkém Týnci. Pojedeme 
objednaným autobusem  skoro až na tábořiště. 
Konec tábora 18. 7. 2019 18:30 na Slezské Hartě. Odtud odjezd auty.  

   

Na sraz nezapomeňte vzít:   

1. Potvrzení o bezinfekčnosti   

2. Zpráva dětského lékaře   

3. Očkovací průkaz (stačí kopie)   

4. Průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie)   
  

Vše v NEzalepené obálce se jménem dítěte, která se bude vybírat na srazu. V případě, že Vaše dítě                  
užívá nějaké léky, je nutné je označené jménem předat vedoucímu i s rozepsaným dávkováním!   

 
Telefonní spojení:  

728 628 748 Jakub „Jelen“ Hadaš (vůdce oddílu a táborový zdravotník)  
737 809 141 Libor Pospíšil (zástupce vůdce oddílu a táborový kuchař) 



721 330 716 Monika „Liška“ Hadašová (hospodář)  


