
Skautský tábor Popovice 2016 

1) Personální zajištění: 

Vedoucí tábora –   Viktor Harnach (Viki): 603 531 000 

  Martin Černý (Kulihrášek): 728 132 761 

Zdravotník –    Kristýna Rejšková (Týna): 775 418 724 

Vedoucí oddílů –   Vlaďka Jandovská: 774 727 164      

    Pavel Hurt (Mamut): 723 401 692 

    Matyáš Kapusta (Kapi): 608 260 370 

Vedoucí budou na mobilech zejména mezi 18:30 a 19:00. Když nezvedneme, zavoláme zpět 

hned, jak to půjde. Novinky budou na webu (jednou za pár dní) - http://klecany.skauting.cz/. 

 

Kuchařky (stejně jako minulý rok): První týden paní Skalová a George 

Druhý týden Niki Ponocná a Růžena Pacovská nebo 

Monika Šimonová 

 

2) Zázemí tábora: 

Ubytování: v podsadových stanech, ať sebou děti mají karimatku (nejlépe nafukovací), pod 

postelí mají podlážku, na kterou si dají zavazadlo a věci. Doporučujeme igelit. 

WC: nové latrýny 

2 hangáry - společenská místnost, jídelna 

Koupání – v polní sprše v teplé vodě (nebo v budově), k dispozici bazén 

 

3) Strava, jídelníček, hygiena: 

5x denně, pitný režim zajištěn, nahlásit potravinové alergie (musí být ve zdravotním 

posudku). 

Sladkosti – nedávat čokolády, bombóny, lízátka ale třeba piškoty, sušenky bez náplně, sušené 

ovoce. Sladkosti se odevzdávají vedoucím. 

Biopron 9 premium (prevence) nebo Biopron Forte (silnější) 

Bezinfekčnost – nebrat na lehkou váhu, odevzdat při odjezdu. 

Kontrola dětí u autobusu 

 

4) Vybavení na táboře 

Zakázané (Mobily, mp3, tablety) 

Sekera – nejlépe každý svou, přiměřená věku a velikosti (stejně tak nůž) 

Igelit pod zavazadlo – dává se na podlážku, aby věci neplesnivěly 

Oblečení – do přírody, do chladnějšího počasí (né bílé / růžové) 

Boty – Pevné (pohorky), holinky!!! Sandály s pevnou patou, kroksy nejsou dobré 

Pláštěnka – lepší než nepromokavá bunda – ta nekryje kalhoty 

Repelenty, opalovací krémy 

Kompletní kroj – košile, šátek, turbánek, šňůrka, píšťalka, pásek, zelené nebo hnědé kalhoty 

(ne tepláky či maskáče – kalhoty jen ke kroji) 

Střediskové triko – pokud nemáte, napište oddílovému vedoucímu a on ho vezme sebou na 

tábor 

Ešus a příbor – podepisovat se bude na táboře, klidně podepsat dopředu, obal 



Balte věci společně s dětmi, ať vědí, jak vypadají jejich věci a kde v kufru je mají. 

5) Pravidla na táboře 

Děti mají na táboře služby a hlídky – zajištění chodu tábora + osobní rozvoj 

Nutnost dodržovat určená táborová pravidla 

V případě opakovaného nebo závažného porušení táborových pravidel lze poslat dítě 

předčasně domů 

 

6) Etapová celotáborová hra (putování vesmírem) 

Oddílový program 

Vícedenní výpravy – všichni potřebují krosnu na dvoudenní výpravu  

Astrobus – Štefánikova hvězdárna 

 

7) Příjezd rodičů 

Návštěvy rodičů jsou během tábora zakázány 

Všichni rodiče a příbuzní jsou srdečně zváni na závěrečný oheň – 15. 7. Mějte stany sebou! 

Rodiče mohou přijet od 18:00 

Děti po příjezdu nikam neodvádět, neunášet, nevozit – stále probíhá táborový program 

Slavnostní oheň – musí být přítomni všichni účastníci tábora (rodiče se mohou také zúčastnit) 

Alkohol u slavnostního ohně – s mírou a v pozdějších hodinách 

Pokud má někdo z rodičů hudební nástroj a chtěl by si s našimi rovery zahrát u ohně, budeme 

jen rádi 

 

8) Bourání tábora a odjezd domů 

Nebude se bourat téměř nic. Děti si převezměte nejpozději v 10:00 (16. 8.). 

Před odjezdem dojděte za příslušným oddílovým vedoucím a sdělte mu, že dítě přebíráte a že 

si ho odvážíte. 

Vyzvedněte si zdravotní dokumentaci, zbylé léky, zdravotní posudky a kartičky pojištence u 

zdravotnice (Týna Rejšková) 

 

9) Odjezd na tábor 

2. 7. 2015 

Sraz v 8:30 u fotbalového hřiště v Klecanech 

Sebou – Zdravotní posudek, bezinfekčnost, kopie kartičky pojišťovny, kapesné (0 – 200 Kč), 

dopředu napsané dopisy, jídlo na sobotu (večeře již zajištěna) 

 


