Informace o táboře v Pavlově 16. 7. – 30. 7. 2022
Vážení rodiče,
formou tohoto dopisu bychom Vás rádi informovali o průběhu letošního skautského tábora. Přesný čas
odjezdu a příjezdu budou včas upřesněny.

Místo a průběh tábora

Jedeme na vypůjčené tábořiště u obce Pavlov (asi 10 km od Velkého Meziříčí). Spát budeme po dvou na
palandách ve stanech s dřevěnou podsadou, vařit si budeme v táborové kuchyni, jíst na pevných stolech
v jídelně. V táboře není pevná budova.
Děti se budou, jak je již zvykem, účastnit celého provozu tábora - vaření, topení, úklid, program, noční
hlídky, zásobování, táborové stavby apod. Součástí programu jsou i celodenní výlety.

Důležitá zdravotní dokumentace

1. Dokumenty (vše posláno v jednom souboru):
● Potvrzení ošetřujícího lékaře
- podle vyhlášky je nutno nechat potvrdit u lékaře přiložený formulář (nestačí jen razítko ve
zdravotním průkazu)
- toto potvrzení se vydává na dva roky
- po táboře se vrátí zpět a může se použít na jiné akce (školy v přírodě, …)
- bez tohoto posudku dítě nemůže na tábor jet!!
● Potvrzení o bezinfekčnosti – od rodičů
● Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte – od rodičů
● Kontakt na rodiče – od rodičů
● Informace o zdravotním stavu – od rodičů
- prosím o řádné vyplnění, abychom se vyhnuli případným problémům (nepište tyto informace
nikam jinam)
- léky, které dítě bere, odevzdejte vedoucímu na srazu
2. Kartičku zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
Všechny tyto dokumenty se budou vybírat na srazu. Vše, prosím, vložte do nezalepené obálky formátu
A6. Je bezpodmínečně nutné, aby tyto dokumenty mělo dítě s sebou (kvůli případnému úrazu, či kvůli
hygienické kontrole).
Bez kompletní dokumentace nemůže dítě na tábor odjet.

Adresa tábora
Skautský tábor 43. oddílu Brno
Pavlov
p. Radostín nad Oslavou
594 44



Kontaktní mobil tábora

Telefonní číslo, na které můžete v případě nutnosti psát SMS (telefonovat jen kvůli opravdu vážnému důvodu a nebo
pokud vaše dítě bude z tábora odjíždět dříve) 605 067 645 – Vojtěch Čoupek, vůdkce tábora.



Návštěvy

Návštěvy rodičů a jiných rodinných příslušníků jsou zakázány. Nezlobte se na nás, ale příjezd neočekávané návštěvy
vždy poznamená chod tábora. Také se nedá zaručit, že v době Vaší návštěvy budeme v táboře, protože se počítá s
velkým množstvím vycházek do okolí.



Výzva

Pokud by kdokoliv z Vás měl doma nějaké přebytky (ovoce, zeleninu, sirupy, marmelády, kompoty, buchty), které by
nám mohl věnovat, ať je zabalené donese na sraz k odevzdání zavazadel. Moc děkujeme, Vaši pomoc velice oceníme.

Seznam věcí na tábor

Na cestu: oddílové tričko (červené), batůžek a v něm jídlo na cestu (ne víc), pití v PETláhvi (použitelné i v
dalších dnech), pláštěnku, šalinkartu nebo lístky MHD
Kroj -, krojová košile v bezvadném stavu (šátek, píšťalka na šňůrce, domovenka, číslo oddílu,…),
jednobarevné tmavé kalhoty, kraťasy či sukni (hlavně ať dítě ví, že je to ke kroji, a nenosí to do bláta);
nebo krojové tričko nebo oddílové tričko
Na noc: dobrý spací pytel (teplý), oblečení na spaní (nemusí to být pyžamo, spíše tepláky a tričko s
dlouhým rukávem - záleží na tom, jak teplý je spacák), karimatku nebo nafukovací lehátko, doporučovali
bychom také deku (na postelích nejsou matrace)
Pro teplé dny: kraťasy, tričko, spodní prádlo, čapku proti slunci, brýle proti slunci, bavlněné ponožky,
kecky nebo tenisky, plavky, šátek, sandále.
Pro studené dny a večery: tričko s dlouhým rukávem, svetr, větrovka, tepláky, mikina, botasky, teplé
ponožky, podkolenky, dlouhé kalhoty
Pro deštivé dny: pláštěnka, holínky
Hygienické potřeby: ručník, kartáček na zuby, pasta, šampon, mýdlo, toaletní papír, osuška, krém na
opalování, hřeben, jelení lůj, kapesníky
Jídelní potřeby: ešus nebo misky (větší, ať se dítě neopaří), lžíce, popř. příbor, hrneček, utěrka
Další potřeby: skautský zápisník, trhací blok, psací potřeby (propiska, tužka, pastelky), nůžky, nůž,
dopisní obálky, známky, lepidlo, guma, baterka, náhradní baterie, šitíčko, KPZ, uzlovačka, kolíčky na
prádlo, sáček na špinavé prádlo (doporučuji plátěný), ramínko, igelit (do stanu pod postel na podlážku
(cca 2x1 metr), skauti a skautky batoh (krosnu) na dvoudenní výlet
Doporučené věci: hudební nástroj, buzolu, knížku, hru, PŘIMĚŘENÉ kapesné (max. 200,- Kč).
Zakázané věci: mobilní telefony (na tábořišti není elektřina), drahé věci a šperky, walkmany a jakékoliv
elektronické věci (diktafony, rádia, …) Neodpovídáme za případnou ztrátu.
Sladkosti: Doporučujeme jen v malém množství. Sladkosti v přírodě do stanů přitahují mravence a myši.
Potřeby na celotáborovou hru:
Kostým: Kostým studenta na bradavické škole čar a kouzel, inspirace lze vzít z filmů. Záleží na vás, jakou
práci si s kostýmem doma dáte, může být od šitého kostýmu až po pomalované bílé tričko.
Důležité však je počítat s tím, že v něm bude dítě běhat po lese v letních dnech, tak aby neměl
kostým vlající části (případně oddělatelné), za které by se dalo zachytávat za stromy a aby v něm
bylo příjemně i v teplých dnech.
Důležité je, že kolej dítěti přiřadíme až na táboře samotném, tedy nedoporučujeme žádné
symboly kolejí z filmu, barvy a podobně.
Domníváme se, že množství věcí jako je oblečení není nutno předepisovat. Je třeba řídit se
předpokladem, že dítě bude 14 dní v přírodě, spát ve stanu, pohybovat se v lese, že může pršet nebo být
slunečno. Je lepší nabalit starší věci, u kterých nebude mrzet případné poničení.
Bylo by také dobré, kdyby dítě buď vědělo co všechno má s sebou za věci, nebo s sebou mělo seznam
svých věcí, protože nám vždy po táboře zbývá velké množství věcí, které "nikoho nejsou". Nejlépe, aby
všechny věci byly podepsané nebo alespoň nějak označené.
Dost často se také vyskytuje otázka, jak sbalit. Nejlépe do jednoho zavazadla, nanejvýš do kufru a
batohu.
Věci nabalené v igelitkách nebo přivázané ke kufru se špatně nakládají a mohly by se někde ztratit…
Prosíme Vás, abyste dohlédli na to, aby si dítě s sebou na tábor nebralo zakázané věci. Věci se mohou
rozbít, popřípadě ztratit.
Věříme, že se nám letošní tábor povede a že budou spokojeny vaše děti, Vy i my.
vedení tábora

