
 
 

 

INFORMAČNÍ BALÍČEK K LETNÍMU TÁBORU 

Informace o táboře 
Letní tábor proběhne v termínu 3. července – 16. července 2022 pojedeme na louku nedaleko obce 

Skopytce. Cena tábora je 3500 Kč. Pro druhé dítě je cena snížena na 2800Kč. 
V případě zrušení tábora z důvodu infekce jsou rodiče povinni odvést si dítě z tábora a řídit se pokyny 

hygieniky a ošetřujícího lékaře. V případě ukončení tábora z tohoto důvodu není možné vrácení celého 

táborového poplatku. Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se 
případy individuálně. 

Ubytování je zajištěno v podsadových stanech, které si účastníci po příjezdu sami, či s pomocí svých 

rodičů postaví. Děti si vezmou jídlo a pití na neděli (svačina + večeře), zajištěna je snídaně v pondělí 

ráno. 

 

Vedení tábora 
Vedoucí tábora:  Veronika Tebichová – Beruška (veronika.tebichova@seznam.cz, 605 483 512) 
Zástupce vedoucí tábora: Lenka Kotková-Lenička 

Hospodář: Kateřina Pasáková-Copík 

Kuchař, zdravotník: Hana Hajduchová – Bobo-uš 
Příprava programu: Kristýna Dopitová- Jezinka, Veronika Tebichová – Beruška, Hana Hajduchová – 

Bobo-uš, Lenka Kotková-Lenička, Anna Máchová, Tereza Procházková – Pérko, Julie Měřínská – 

Žížala, Barbora Nagyová – Hruška, Magdalena Brabcová  

 

Harmonogram tábora 
V neděli 3. července: příjezd na tábor 14. a 15. hodinou, stavba stanů, zabydlení se 
V sobotu 16. července: balení, odjezd mezi 11. a 12. hodinou (skautky pomohou  s nakládkou na 

místě, případnou vykládkou v Táboře)   

 

Doprava na tábor samostatně, doporučujeme se domluvit mezi sebou. 
Při nástupu na tábor je nutno odevzdat kartičku zdravotní pojišťovny (stačí kopie), prohlášení o 

bezinfekčnosti s datem nástupu dítěte na tábor, posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a léky, co 

dítě pravidelně užívá s dávkováním, všechny tyto dokumenty odevzdáte při příjezdu na tábor. 

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT 

středisko Kalich Tábor, z. s. 
 

3. dívčí oddíl Hayama 
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Mapa, popis cesty 
 

 

Adresa na tábor, možnost komunikace 
Jméno adresáta, přezdívka 

Letní tábor Hayama 
Choustník 80 

Choustník, 391 18 
 

Ve velmi naléhavých případech je možnost zavolat vedoucí tábora- 

Veronika Tebichová (+420 605 483 512) - pouze mezi 13. a 14. hodinou. 
 

 

Výňatek táborového řádu 
 Nikdo neopustí tábor bez vědomí vedoucího a to ani do nejbližšího okolí. 

 Na tábor nelze vpustit dítě s jakýmikoliv příznaky onemocnění virového infekčního 

onemocnění (kašel, horečka, dušnost atd.). 

 Denní program je závazný pro každého. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat. Přidělené 

úkoly je třeba řádně plnit. 

 Ve stanu nebude nikdo přechovávat potraviny, ale odevzdá je do táborové kuchyně. 

 Ve stanu a jeho okolí si každý udržuje pořádek a čistotu. 

 Volně po tábořišti nikdo nic neodhazuje. 

 Zákaz používání elektroniky - mobilu, fotoaparátu, tabletu apod. Každý takový předmět bude 

zabaven a navrácen při odjezdu. 

Nedodržení táborového řádu, může mít za následek vyloučení dítěte z tábora. 



Doporučený seznam věcí 
 

Oblečení a „velké“ věci 

- kufr, nebo bedýnka na věci 

- karimatka, spacák (vhodný i pro spaní pod širákem), vhodný je igelit na podsadu nebo deka 
- láhev na pití, batůžek-ne vak s provázky (Lišky a Delfíni batoh či krosnu na vícedenní 

výpravu a tmavé oblečení) 

- dostatek spodního prádla, teplé ponožky 
- trička, košile, mikiny, svetry 

- kraťasy, tepláky 
- bunda, větrovka, pláštěnka 

- kšiltovka, klobouček 

- plavky, ručník, neplavci- rukávky, kruhy, destičky 
- oblečení na spaní 

- rukavice, zimní čepice, šálu na noční hlídky 

- kapesníky 
- pevné boty, tenisky, sandály, holinky 

- bílé tričko (na vyrábění) 

- kostkovaná košile, kovbojský či country klobouk (kdo sežene, nemusí být koupený speciálně pro 

tábor -kreativitě se meze nekladou) 

 
 

Malé věci 
- hygienické potřeby – kartáček na zuby, zubní pasta, hřeben + gumičky, sponky, mýdlo, 

šampon, ručníček 
- toaletní papír (více rolí) 

- krém na opalování, sluneční brýle, repelent 

- šicí potřeby, prádelní šňůra, pevný provázek do stanu 
- ešus – dvoudílný s víčkem, hrneček, lžíce 

- škrabka na brambory 

- kapesní nožík 
- baterka (nejlépe čelovka) a náhradní baterie 

- zpěvník (kdo má) 
- dřevěnou jmenovku z loňského tábora (kdo má) 
- věci na schůzku - zápisník, psací potřeby, šátek, uzlovačka, KPZ, stezka/lucerna, pastelky, 

nůžky, kolíčky 

- dopisní papíry, obálky, známky 

- věci dle záliby: knížka, hudební nástroj… 
 

Důležité věci, nutné pro účast na táboře 

- kartička zdravotní pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti, 

občanský průkaz (kdo vlastní) 
- skautský kroj – košile (tričko), šátek, turbánek, VHODNÉ kalhoty – rifle, či jiné kalhoty 

černé, nebo hnědé barvy či tmavou sukni; NE tepláky, šusťáky 

- sladkosti v uzavíratelné krabičce se jménem s max. rozměry 40x20x10  
- drobné kapesné 

- léky (pokud užívá, alergici) 

 
Vychytávky: ramínko, kapsář, hamaka… 

 

Uvítáme sponzoring ve formě: 
- starých prostěradel, nebo jiných látek 
- psací potřeby (propisky, tužky, pastelky) 

 

NA TÁBOR NEBRAT: 

mobilní telefony, notebooky, chytré hodinky, tablety, fotoaparáty a podobné cenné věci!!! 

– Budou zabaveny a vráceny až na konci tábora. 
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