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Informace o táboře 
Letní tábor proběhne v termínu 26. července - 1. srpna 2020. Pojedeme na louku nedaleko 

obce Tomice. Cena tábora je 1800 Kč.  Ubytování je zajištěno venku v teepee. Děti si vezmou 

jídlo a pití na cestu, zajištěna je večeře v neděli večer a pozdější stravování.  

 

Vedení tábora 
Vedoucí tábora: Kateřina Šťastná - Krtek  

Zástupce vedoucí tábora: Kateřina Žilavá - Kačka - 602 886 169, Kacka.Zilava@centrum.cz  

Zdravotník: Kateřina Žilavá  

Hospodář: Lukáš Franta 

Šéfkuchař: Kateřina Žilavá, Lukáš Franta, Radek Chalupa 

Programový vedoucí: Kateřina Žilavá, Lukáš Franta, Radek Chalupa 

 

 

Harmonogram tábora 
26.července 2020 se sejdeme za klubovnou v Ořechu v 9:30, kde se předají léky, papíry, 

kartička zdravotní pojišťovny, velké batohy a jiné zavazadla, které si děti budou brát na 

tábor. Ty budou hned odvezeny na tábořiště pomocí osobních aut. Ve 12:30 se sejdeme na 

hlavním nádraží v Praze u východu z metra (vedení bude u obou východů, abychom se našli). 

Zde se rozloučíme s rodiči a s malými batůžky se svačinou a pitím vyrazíme na naši společnou 

cestu vlakem do Tomic. 

 

1. srpna 2020 (sobota): Zabalíme sebe i tábořiště a pro děti si můžete přijíždět na tábořiště 

mezi 10:00-11:00 (poprosíme Vás nejspíš o pomoc s úklidem, odvozem či bouráním). 

Dopravu z tábora zajistěte prosím samostatně, doporučujeme se domluvit mezi sebou s 

ostatními rodiči. 



 

Při nástupu na tábor je nutno odevzdat kartičku zdravotní pojišťovny, prohlášení o 

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

kopii očkovacího průkazu a léky, co dítě pravidelně užívá s dávkováním, všechny tyto 

dokumenty odevzdáte v neděli ráno KAČCE. 

 

Adresa na tábor, možnost komunikace 

 

Jméno táborníka 

Letní skautský tábor Tomice 

Tomice II, 89 

257 53  

Vrchotovy Janovice 

 

Eventuelně možnost zavolat, nebo prosím spíše napsat zástupkyni vedoucí tábora- Kateřině 

Žilavé – Kačce (+420 602 886 169)  - pouze mezi 13. a 14. hodinou.  

 

Mapa, popis cesty  

 
 
Pojedete z Prahy směrem na České Budějovice. Kousek před obcí Olbramovice uhnete do leva 

na Tomice. V Tomicích přejedete most přes potok a hned za mostem uhnete doleva. Po této 

cestě pojedete až na konec na točnu, kde auto necháte. Vydáte se polní cestou až dojdete k 

nám na tábořiště. :)   

 

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



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

 Volně po tábořišti nikdo nic neodhazuje. 

 Nebude se používat jakákoliv elektronika - mobil, rádia, digitální hry apod. Každý 

takový předmět vedoucí uschovají do konce tábora . 

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

           

 
 

 

 

 

 

 



Doporučený seznam věcí 
 

ALESPOŇ 3 ROUŠKY!!! 

 

Oblečení a „velké“ věci 

 

 Batoh, do kterého se vejdou všechny věci 

 karimatka, spacák (vhodný i pro spaní pod širákem), hodí se mít u sebe lehnou deku navíc, když 

je zima 

 láhev na pití, batůžek 

 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 

 skautský kroj – košile (tričko), šátek, turbánek, VHODNOU sukni– hnědé či tmavé barvy nebo 

rifle, či jiné kalhoty černé, nebo hnědé barvy, NE tepláky, šusťáky 

 rukavice, zimní čepice, šálu na noční hlídky 

 kapesníky 

 pevné boty, tenisky, sandály, holinky 

 

Malé věci 

 hygienické potřeby – kartáček na zuby, zubní pasta, hřeben + gumičky, sponky, mýdlo, šampon, 

ručníček 

 toaletní papír 

 krém na opalování, sluneční brýle, repelent 

 šicí potřeby, prádelní šňůra, pevný provázek  

 ešus – dvoudílný s víčkem, hrneček, lžíce 

 kapesní nožík (není 100% nutný) 

 utěrka, houbička na nádobí 

 baterka (nejlépe čelovka), náhradní baterie 

 věci na schůzku – zápisník, psací potřeby, šátek, uzlovačka, KPZ, pastelky, nůžky, lepidlo 

 věci dle záliby: knížka, hudební nástroj... 

 Kdo potřebuje, tak léky, které budou popsané kdy je potřeba je brát, s tím, že je odevzdáte 

při příchodu Kačce nebo určené osobě, která si je vezme k sobě. Prosím, nenechávejte léky u sebe. 

 

 Vychytávky: ramínko, kapsář… 

 sladkosti v uzavíratelné plastové krabičce se jménem (z hygienických důvodů) 

 drobné kapesné 

 dopisní papíry, obálky, známky 

 

 NA TÁBOR NEBER: 

mp3 přehrávače, tablety, mobilní telefony, skleněné lahve, počítače a podobné cenné věci!!! 

(takové věci bychom byli nuceni zabavit) 

 
 


