
Informace o letním táboře „Podkova u
Třebovic“

11.7 - 25.7.2014

Provozovatel vedoucí: Marek Skalický
Junák – svaz skautů a skautek ČR, zástupce: Magdalena Kovářová
Středisko Dolní Dobrouč  zdravotník: Kristýna Nováková

Místo konání: na tábořišti „Na Podkově“. Mezi obcemi Rybník u České Třebové a 
Třebovice. GPS souřadnice: 49.8795747N, 16.4954219E

Nástup na tábor: v sobotu  11.7.2014  se  sejdeme  v  13:15 na  vlakovém nádraží  v  Dolní
Dobrouči. Skauti a skautky odtud společně pojedou na kole na tábořiště. Ostatní se vydají
vlakem. Jeho odjezd je v 13:49, proto prosím dorazte včas, ať stihneme naložit zavazadla a
vyřídit potřebné papíry.

Před odjezdem na tábor musí každý účastník mladší 18 let odevzdat:

 Průkaz pojištěnce a pravidelně užívané léky

 Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti s datem nástupu na tábor (formulář přiložen)

 Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře, u nějž je dítě registrováno 
(formulář přiložen) 

 Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte 
(formulář přiložen)

Bez těchto dokumentů se dítě nemůže účastnit tábora!

Návrat z     tábora:  Z tábořiště odjedeme v sobotu 25.7. tak, abychom na vlakové nádraží v
Dolní Dobrouči dorazili cca v 16:00. Zde si své děti vyzvedněte.

Návštěvní den: Srdečně zveme rodiče na návštěvu tábora v neděli 19.7. odpoledne, v době
mezi 14-18 hodinou.

Žádáme rodiče aby ostatní návštěvy předem konzultovali s vedoucím tábora!

Zároveň  zveme  na  společný  táborový  oheň,  který  bude  v  pátek  24.7.  přibližně  v  20:00.
Prosíme všechny návštěvníky aby dorazili až po 18h. Vzhledem k tomu, že v sobotu není
nutné „bourat“ tábor, chceme umožnit zájemcům odjezd již po tomto táborovém ohni. Proto
prosíme rodiče, jejichž děti by o měly zájem odjet dříve, aby to co nejdříve po svém příjezdu
nahlásili  vedoucímu  tábora.  Táborový oheň je  jakýmsi  „slavnostním“  zakončením tábora,
proto bychom rádi  aby mělo  i  určitou  slavnostní  formu.  Je u nás  tradicí,  že  účastníci  od
táborového ohně neodchází a zůstávají až do jeho slavnostního konce, který bude přibližně v
21:30.  Proto  velice  prosím  rodiče,  aby  toto  respektovali  a  naplánovali  s  ohledem  na  to
případný odjezd svých dětí domů.



Při návštěvách vás žádáme, abyste nezajížděli auty až k tábořišti. Svá auta odstavte
nejlépe hned po sjezdu z hlavní silnice mezi obcemi Rybník a Třebovice.

(GPS 49.8737303N, 16.4901258E)

Nedělní mše svaté: pro zájemce zajištěny po obě neděle

Vybavení: 
- spací pytel, karimatka (nejlépe samonafukovací), příp. deka, oblečení na noc
- úplný skautský kroj (košile, šátek s turbánkem + jednobarevné slušné kalhoty/ sukni, 

např. džíny, manšestráky apod.) na ramínku, oddílové skautské triko, pokud jej dítě vlastní
- oblečení na den: spodní prádlo, ponožky, trička, tepláky, kraťasy, svetr, slabší bunda
- obuv: tenisky, holínky, sandály, pevné boty na výpravy
- pláštěnka, plavky, kapesníky, čepice, sluneční brýle
- hygienické potřeby: pasta na zuby, kartáček v pouzdře, mýdlo v pouzdře, ručníky, hřeben, 

šampon, přípravek proti hmyzu – ne ve spreji, opalovací krém, WC papír, taška/ pytel na 
špinavé prádlo

- jídelní potřeby: třídílný ešus, lžíce, hrníček, utěrka, plastová lahev na pití (na výpravy)
- další táborová výbava: skautská stezka, zavírací nůž, vybavená KPZ, šátek, svítilna, svíčky 

na osvětlení stanu, psací potřeby, zápisník, dopisní papír s obálkou, batůžek na 
výpravu(vlčata a světlušky), batoh na dvoudenní výpravu (skauti a skautky), přiměřenou 
finanční hotovost jako kapesné

- zavazadla označte visačkou se jménem vlastníka, do kufru je dobré vlepit seznam věcí. 
- jídla bude na táboře dostatek, prosíme nepřibalujte dětem žádné zbytečné dobroty
- nepřejeme si, aby děti vozily na tábor elektronické hry, přehrávače hudby, mobilní 

telefony a další vymoženosti, které se neslučují s cíli táboření  v přírodě 

V případě potřeby nás kontaktujte na následujících telefonních číslech (????v době konání
tábora nejlépe SMS - na tábořišti  je špatný signál , příp. telefonát mezi 13:00-14:00 nebo
19:00-20:00):

• Marek Skalický:       +420 731044392
• Jakub Skalický:  +420 730968184    či    +420 732341482

případné dotazy před táborem také zodpovím na emailu MSkalickyj@seznam.cz

Marek Skalický
Vedoucí tábora

Geografické souřadnice tábořiště
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