
 
Vážení rodiče, 
 
jako každý rok bychom Vás rádi informovali o letním táboře. 
 
Tábor se koná kousek od vesnice Olešná u Orlické přehrady. Ubytování je jako obvykle ve 
stanech tee-pee (velké indiánské stany) - holky a kluci jsou zvlášť, do stanu se vejde 6 – 8 
postelí. Spaní je na dřevěných postelích, tzn. že každý/á táborník/ice potřebují karimatku a 
spacák (doporučujeme i deku pro případné chladné počasí). Strava je připravována 5x denně 
(snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Snažíme se o vyvážený jídelníček, takže každý den 
je zelenina a ovoce, k obědu jsou polévky i hlavní jídlo, občas nějaká sladkost nebo koláče. 
Večeře jsou převážně teplé. Na přípravě stravy se společně s vedoucími podílejí i děti, dle 
jejich možností, schopností a věku. Celý den je samozřejmě k dispozici pití ve várnici. 
Střídáme čaj a šťávu. Prosím, nedávejte dítěti s sebou k jídlu nic, co by se mu mohlo v teplu 
zkazit. Zvažte, kolik toho dítě sní během soboty při stavbě tábora. Zbytečně pak zbytky příliš 
velkých svačin vyhazujeme.  Pokud má Vaše dítě nějakou potravinovou alergii, připište nám 
to, prosím, k potvrzení o bezinfekčnosti.  
 
Pokud Vaše dítě užívá nějaké léky, informujte o tom, prosím, zdravotnici Janu Pešinovou, 
nebo zdravotníka Jana Pekaroviče a to i v případě, že dítě zvládne dodržovat režim v užívání 
léku samo. Informace můžete předat při odevzdávání dětí a věcí na tábor či připsat 
k potvrzení od lékaře.  
 
Sladkosti:  
Jako v předchozích letech, bude mít každé dítě svůj sáček se sladkostmi, který bude mít 
v zásobovacím stanu. Sladkosti budou dětem rozdávány po obědě. Stává se totiž, že některé 
děti snídají bonbóny, jedí sušenky či chipsy před obědem a pak samozřejmě teplé jídlo 
odmítají. Proto bychom byli rádi, abyste s námi spolupracovali a dali dětem jen sladkosti na 
14 dní, tzn. na den jedna sladkost. V našem jídelníčku se skoro každý 2. den objeví sladkost, 
v podobě koláčku, sušenky apod. Určitě ani doma děti nejedí sladkosti celý den.   
 
Děti, jak už je na táboře zvykem, také absolvují hlídání tábora v nočních hodinách (většinou 
po dvojicích). Tábor má svůj „táborový řád“, je vyžadováno jeho dodržování. V případě, že 
dítě opakovaně hrubě porušuje táborový řád, je toto oznámeno rodiči a dítě je po domluvě 
s rodiči dopraveno zpět domů.  
 
Je dobré, když děti mají s sebou nějaké kapesné, které mohou utratit na výletech. Mám za to, 
že postačí 200,- Kč. Nedávejte dětem na tábor cennosti - žádné šperky, drahé hodinky nebo 
drahé hračky a oblečení, u kterého nechcete, aby si ho zničily. Je škoda, když se to případně 
ztratí nebo poškodí. Nedávejte dětem na tábor ani mobilní telefon! Nemáme možnost všem 
dětem mobily nabíjet a jsme toho názoru, že na skautský tábor děti mobilní telefon 
nepotřebují. Na táboře je k dispozici táborový telefon (607 958 721), na který můžete volat, 
aby Vám vedoucí poskytli informace o dítěti. Ale prosím uvažte, zda je nutné volat a zda 
potřebujete každý den informace o svém dítěti. Kdyby se na táboře cokoliv stalo, rodiče o tom 
ihned informujeme. Pokud není telefon dostupný, neděste se, možná se právě nabíjí. Po 
minulých zkušenostech nebudeme předávat k telefonu dítě. Telefonáty od rodičů totiž děti 
spíše rozlítostnily nebo hovory blokovaly linku třeba i půl hodiny nebo dítě v tu dobu 
nemohlo hrát hru. Jiné je to s dopisy. Těch není nikdy dost ☺ Každý, kdo byl někdy na 
táboře, ví, že když při rozdávání dopisů zaznělo právě jeho jméno, byl štěstím bez sebe.  
 



Dítě by nemělo mít ničeho hodně ani málo. Všechny věci by mu měly postačit do konce 
tábora. Pomůckou, co všechno dítě potřebuje, je doporučený seznam věcí. Pokud se stane, že 
si dítě zašpiní své věci dříve, postaráme se o to, aby si potřebné věci přepralo a dalo usušit. 
Doporučujeme dětem dávat starší věci, u kterých nebude vadit jejich zašpinění či poškození. 
Je dobré zvážit, do čeho věci dítěte uložíte. Ideální jsou běžné cestovní kufry nebo prostorné 
cestovní tašky, ve kterých se bude dítěti snáze udržovat pořádek. Ať Vám u balení asistuje 
dítě, stává se nám, že děti neví, co vlastně mají s sebou, a kde to mají uložené. Proto pak 
přehrabují svou tašku každý den, obzvláště menší děti. Osvědčilo se, že děti mají věci 
rozdělené v tašce či kufru na hromádky a berou si vždy to, co leží na hromádce nahoře, 
samozřejmě s ohledem na počasí. 
 
Návštěvy: 
Po zkušenostech z posledních let jsme se rozhodli návštěvy v neděli zrušit. Zjistili jsme, že 
děti, spíše tedy mladší, jsou po návštěvách rodičů lítostivé, smutné, méně se zapojují do her, 
jakoby pro ně tábor skončil nedělí a návštěvou rodičů. Projděme tedy společně touto změnou, 
věřte nám, že to děláme v zájmu Vašich dětí. Možná zjistíme, že toto naše rozhodnutí budeme 
muset přehodnotit, v letošním roce, ale prosím, respektujte zákaz návštěv. Průběh tábora 
můžete sledovat na našich webových stránkách www.skautplana.cz, kam se snažíme přidávat 
fotografie během celého tábora. 
 
 
Tábor je připravován i zabezpečen vedoucími staršími 18 let, kteří prošli vzděláváním v rámci 
skautské organizace a mají dlouholeté zkušenosti s vedením tábora. S většinou vedoucích se 
setkáváte během schůzek.   
Táborovým vedoucím bude v letošním roce Martin Janovský (tel. 724 924 296) a jeho 
zástupkyní je Kateřina Dvořáková (tel. 736 123 343). Tito dva vedoucí jsou plně odpovědni 
za chod tábora a budou po celou dobu k dispozici na telefonu pro případné dotazy rodičů. Na 
táboře je po celou dobu přítomný také zdravotník Jan Pekarovič 723 384 715, který je v 5 
ročníku lékařské fakulty.  
 
Snad jsem Vám poskytla dostatek informací, pokud budete mít nějaké dotazy, neváhejte 
kohokoli z vedoucích kontaktovat na schůzkách. 
 
S přáním slunného léta  
 
za celé středisko Junáka Planá nad Lužnicí 
Kateřina Dvořáková 


