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Skautský tábor DROZDOVSKÁ PILA 2019 

 

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ 
• Skautský kroj (kdo má, tak i pokrývku hlavy), ke kroji vhodné kalhoty nebo 

kraťasy (hnědé, zelené), holky mohou mít sukni. + ramínko na kroj 
Bunda (větrovka) 
Dlouhé kalhoty, kraťasy,  
Trička, mikina nebo svetr 
Spodní prádlo a ponožky 
Hygienické potřeby (zubní kartáček, pasta, hřeben, mýdlo, šampon, ručník, 
zrcátko) 
Plavky, opalovací krém, kšiltovka, či jiná pokrývka hlavy 
Spací pytel 
Karimatka 
Teplejší oblečení na spaní 
Pevné boty, tenisky, sandály 
Ešus, příbor, hrnek, utěrka 
Láhev na pití (na celodenní výpravu) 
Krabička na svačinu 
pláštěnka 
baterka/čelovka, KPZ, šitíčko, uzlovačka, psací potřeby, deník, skautská 
stezka/nováček, známky na dopis, větší svíčka (ne čajová), kolíčky na prádlo 
doporučujeme mít kapsář (na výšku nebo na šířku), který se dá ve stanu upevnit a 
nejnutnější věci tak budete mít po ruce) 
kartička zdravotní pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti!! 
LÉKY – jestli dítě užívá 
Kopie kartičky zdravotní pojišťovny 
 
K odjezdu si připravte: 
- potvrzení lékaře 
- potvrzení zákonných zástupců  
- potvrzení o poskytování informací 

 

 

INFORMACE k táboru 
doprava d ětí: prosíme Vás, abyste děti i s jejich zavazadly dopravili tam i zp ět  
 
Prosíme ochotné rodiče, kteří budou mít čas, aby pomohli s nakládáním táborového 
vybavení v ned ěli 30.6. v 8.00 na Malém nám ěstí   a potom v chatě (viz níže)  
 
Chystání táborového vybavení budeme chystat v chatě v sobotu 29.6 v 9.00  (starší skauti 
a skautky)  
 
Nakládání podsad a táborového vybavení v neděli 30.6 v 8.00 na Malém nám ěstí (bývalý 
Janek), potom přesun k chatě 
 
Příjezd dětí na tábořiště v neděli 30.6. v 11.00 
 
Odjezd v neděli 14.7. v 11.00  
 
  
 

 

POLOHA TÁBORA 
49°54'47.621"N, 16°45'27.297"E 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNÁK – český skaut, středisko ŠÍP Loštice, z. s. 

Skautský tábor DROZDOVSKÁ PILA 2019 

VZKAZY PRO RODIČE 
Užívá-li dítě léky , odevzdejte je před odjezdem na tábor zdravotníkovi 
(vedoucímu) s informacemi o užívání. 
 

Letos se návšt ěvní den nekoná! Prosíme, respektujte to.  
 

Brát na tábor mobilní telefony, elektroniku a jiné cennosti je zakázáno . 
 
Děti na tábor nevybavujte žádnými sladkostmi , děti dostanou vše,  
co potřebují. Sladkosti lákají do stanu hmyz a myši . Jestliže dítě bude u 
sebe mít přece jen takovéto zásoby, tak ty budou uloženy do společných 
zásob tábora. 
 
Dítě si na tábor s sebou veze kopii karti čky zdravotní pojiš ťovny . 
V případě, že bude mít dítě pouze originál, za něj neručíme!!! 
Na první den si děti zajistí oběd 

 

 

 

 

 

 

TÁBOROVÝ ŘÁD 
• Nikdo nesmí opustit tábor bez vědomí vůdce!! 
• Navštěvovat cizí stan se smí jen s povolením jeho obyvatel. 
• Na čištění zubů a mytí nádobí smí být použita jen pitná voda. 
• Ve stanu nikdy nerozdělávej oheň, zabráníš tak zbytečným nepříjemnostem. 
• Rozdělávání ohně je povoleno jen na místech k tomu určených a se souhlasem vůdce. 
• Jídlo se smí konzumovat jen v jídelně 
• Povinností všech je udržování pořádku ve stanu, kolem něj i v prostoru celého tábora. 
• Odpadky třiďte dle druhu do popelnic, kamen a odpadové jámy. 
• Každé poranění či nevolnost je nutné hlásit zdravotníkovi nebo vedoucímu tábora. 
• Od večerky do budíčku musí být v táboře dodržován noční klid. V této době nikdo 

zbytečně neopouští stan, nemluví, nesvítí a neruší okolí. 
• Do kuchyně nevstupuj, pokud nemáš službu 
• Zákaz vstupu do zdravotního stanu 
• Do řeky vstupujte jen se souhlasem vůdce 
 

NOČNÍ HLÍDKY 
Noční hlídka neodmyslitelně patří ke skautským táborům a proto ani na našem nebude 

chybět.  
Hlídka má za úkol střežit prostor tábora, který v pravidelných intervalech obchází. Má u 

sebe píšťalku a baterku, kterou použije jen v nejnutnějším případě. Když je to nutné, hlídka 

budí vedoucího tábora, volá o pomoc nebo píská SOS na píšťalku. Hlídka budí následující 

hlídku p ět minut p řed ukon čením vlastní služby, až se hlídka p řipraví, obejdou spolu 

tábor, teprve potom kon čí hlídce služba! 

Upozorn ění pro rodi če, kamarády a známé ú častník ů tábora: 

Prosíme, nepřepadávejte tábor!  Občas se stane, že si někdo řekne: 

,,Přepadneme tábor, bude sranda“. Tento druh zábavy ale neschvalujeme, protože: 

• nikdy nevíme, koho máme před sebou a naší    

povinností je chránit děti a táborový majetek. 

• Veškerý táborový program, do kterého patří noční hry, táboráky, noční hlídky a 

nabitý denní program, je poměrně náročný. Po takovém dni je pro děti i činovníky 

nutný odpočinek a ne namáhavé honění útočníků, kteří se chtějí (v lepším případě) 

pobavit.  


