
Junák - český skaut, 
středisko Havran Klecany, z. s. 

Informace pro rodiče 
Vážení rodiče, 

o letošních prázdninách naše středisko opět pořádá letní tábor. Je určen všem dětem ze střediska, které                
chtějí prožít se svými kamarády krásných 15 dní v úžasné přírodě. Budeme rádi, když i vaše dítě s                  
námi pojede. 

Tábor je tradičně vyvrcholením celoroční činnosti. Děti si na něm vyzkouší v praxi vše, co se za celý                  
rok v oddíle naučily. Je to jedno z mála míst, kde lze složit slib. Proto je účast velice důležitá.  

Letošní tábor se uskuteční v termínu 29. 6. – 13. 7. 2019 poblíž obce Heřmanice u Jablonného                 
v Podještědí na GPS souřadnicích 50°48'31.3"N 14°42'56.8"E 

 

Cena tábora je letos stanovena na 3.500 Kč. 

Abychom předešli pozdním platbám, po 31. květnu se cena tábora zvedá na 3.800 Kč. 

Platby za tábor prosím provádějte přes námi zaslaný email z adresy platbyKlecany@skaut.cz.  

Podmínky přijetí 
● Každý účastník tábora musí odevzdat do 30. 4. 2019 závaznou přihlášku na tábor spolu se               

zdravotní způsobilostí k účasti na letním táboře potvrzenou lékařem. 

● Platba musí být na našem účtu připsána do 31. 5. 2019. 

● Řádné plnění povinností a slušné chování na schůzkách a střediskových akcích. 

● Zaplacené členské příspěvky a odevzdaná přihláška, kompletní kroj a řádná výbava pro žití a              
pohyb v přírodě. 

Vedení tábora 
Anča Sýkorová - vedoucí tábora 

Matyáš Kapusta - zástupce vedoucího tábora 

Vlaďka Jandovská - 1. oddíl 

Andy Stanislavová - 3. oddíl 

Bára Machová - 13. oddíl 

Kačka Mervartová - roverský kmen  

Martin Černý - hlavní zdravotník 
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Tábořiště 
Naše tradiční tábořiště se nachází zhruba 300m       
za obcí Heřmanice v Podještědí, v blízkosti       
silnice z Heřmanic směrem na Krompach (na       
GPS souřadnicích 50°48'31.3"N   
14°42'56.8"E). 

Tábořiště je situováno v chráněném území      
Lužické hory. Náš pobyt je zde umožněn jen        
díky shovívavosti referátu životního prostředí v      
Liberci. 

Poštu můžete dětem zasílat na tuto adresu: 

LJT střediska Havran 
Jméno dítěte 
Heřmanice  
Jablonné v Podještědí 471 25 
 
Kázeň 
V zájmu bezpečnosti všech budeme vyžadovat      
naprosté dodržování táborového řádu a     
dodržování plnění úkolů a povinností. Proto      
prosím poučte své dcery a syny o nutnosti        
respektování všech příkazů vedoucího tábora a      
ostatních vedoucích. V případě opakovaných     
přestupků proti řádu tábora může být účastník s        
okamžitou platností vyloučen z tábora. Věříme,      
že nám budete důvěřovat, protože existence      
skautingu je podmíněna důvěrou mezi rodiči a       
vedoucími. 

Rodičovská schůzka 
Budeme rádi, když se dostavíte na rodičovskou       
schůzku, která se bude konat v průběhu       
května/června (včas budete informováni). Zde     
se dozvíte veškeré podrobnosti o odjezdu,      
pravidlech tábora a domníváme se, že bude i ve         
vašem zájmu, seznámit se s vedoucími, kteří se        
budou o vaše dítě 14 dní starat. 

Návštěvy v průběhu tábora 
Návštěvy rodičů v průběhu tábora zcela      
vynecháváme. Děti totiž špatně nesou odjezdy      
rodičů a ještě hůře to nesou děti rodičů, kteří         
přijet nemohou.  

 
Mobily 
Mobilní telefony jsou na táboře zakázány pro       
všechny děti v 1., 3. a 13. oddíle. 

Komunikace v případě nouze 
Pro případ nutnosti budeme zastiženi každý      
den mezi 18. - 19. hodinou na číslech: 

Anča Sýkorová: 733 129 327 

Matyáš Kapusta: 608 260 370 

Vlaďka Jandovská: 774 727 164 

Bára Machová: 773 662 738 

Martin Černý: 728 132 761 

Andy Stanislavová: 737 074 093 

Pavel Hurt: 723 401 692 

 

Kapesné 
Veškeré výdaje dětí jsou zahrnuty v ceně       
tábora. Kapesné využijí pouze při případné      
výpravě (limonáda, zmrzlina…). Výše    
kapesného je dle Vašeho uvážení. 

Zavazadla 
Věci dejte dětem kufrů (pro dopravu i na        
udržení pořádku je kufr praktičtější). Dítěti      
zabalte i krosnu na vícedenní výpravu. Při       
balení myslete na to, aby si dítě svůj kufr         
zvládlo odnést od autobusu do stanu. 

Odjezd 
Na tábor se pojede autobusem. Čas a místo        
odjezdu na tábor dostanete na rodičovské      
schůzce a emailem. 

Při odjezdu je nutné odevzdat obálku s       
dokumenty (viz. níže) vedoucímu, podepsané     
léky, které má dítě užívat s popisem       
dávkování zdravotnici. 
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Bezinfekčnost 
Důrazně upozorňujeme, že bezinfekčnost musí     
být podepsaná nejdříve 2 dny před odjezdem       
na tábor. Svým podpisem stvrzujete, že Vaše       
dítě nepřišlo do styku s infekčním      
onemocněním v posledních 14 dnech. V      
případě, že bezinfekčnost nemůžete s čistým      
svědomím podepsat, není problém, aby Vaše      
dítě dorazilo na tábor o pár dní později.        
Infekční onemocnění se v úzkém kolektivu      
rychle šíří, případná infekce by mohla vést k        
onemocnění většiny účastníků a tím k      
předčasnému ukončení tábora. 

Obálka s dokumenty 
Obálka musí být označena jménem dítěte. Dále       
musí obsahovat: 

● prohlášení o bezinfekčnosti 
● kopii průkazu zdravotní pojišťovny 

Konec tábora 
Jako každý rok, i letos Vás zveme na poslední         
slavnostní nástup a k závěrečnému ohni (pátek       
12. 7.), kde budete moci zažít táborovou       
atmosféru se svými dětmi. Zároveň budeme      
moc rádi, když nám druhý den pomůžete s        
bouráním tábora. 

Děti si z tábora odváží rodiče a to v sobotu,         
nejpozději však ve 12 hodin. Máte možnost       
domluvit se s někým jiným, že Vaše dítě       
vyzvedne. V tom případě je třeba nás o tom        
informovat  předem – v přihlášce.  

Naše odpovědnost za dítě končí 13. 7. 2019 ve         
12 hodin. 
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Seznam potřebné výstroje 
 

• úplný skautský kroj 
• pláštěnka 
• krojové kalhoty/sukně 
• střediskové tričko 
• 2x košile či triko s dlouhým      

rukávem 
• 4x triko s krátkým rukávem 
• spodní prádlo v dostatečném    

množství (uprostřed tábora bude    
možnost praní) 

• slabé ponožky, silné ponožky 
• nůž 
• láhev na vodu 
• plavky 
• tepláková souprava 
• 2 x svetr nebo mikina 
• pracovní šátek 
• spací pytel - spacák 
• karimatka (doporučujeme ale   

nafukovací) 
• oblečení na spaní 
• ešus, hrneček, příbor, utěrka 
• větrovka 
• sekera 

 

 
 
 

• pevná nepromokavá šněrovací   
obuv - pohorky 

• holínky 
• tenisky 
• sandále 
• batůžek na jednodenní výlet 
• batoh na vícedenní výlet (platí pro      

starší) 
• baterka s náhradními bateriemi, 
• KPZ, uzlovačka 
• cokoliv pro chvíle volna (knížka,     

karty, kreslení,…) 
• kapesníky 
• ručník 
• kartáček na zuby a pasta 
• mýdlo 
• hřeben 
• toaletní papír 1 role 
• krém na opalování 
• sluneční brýle 
• repelent na komáry a ovády 
• šampon na vlasy 
• pytel na špinavé prádlo  
• velký igelit 

 

 

Závěrem 
Podotýkáme, že všichni přihlášení účastníci jsou povinni zúčastnit se celého tábora v uvedeném             
termínu. Pozdější příjezd nebo odjezd je možno řešit individuálně s hlavním vedoucím pouze v krajní              
nouzi. Doufáme, že se nám podaří s vaší pomocí vytvořit tábor lepší než ten minulý a přinejmenším                 
tak dobrý jako ten budoucí. 

Za organizační tým tábora 2019: 

Anča Sýkorová, Matyáš Kapusta, Vlaďka Jandovská, Andy Stanislavová, Bára Machová, Pavel Hurt 


