
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Junák – Český skaut z.s. 

Středisko ICHTHYS Plzeň 

42. oddíl Fénix a 43. oddíl Pardi 
 



Termín tábora: 10. - 24. 7. 2016 

Místo tábora: Milevo u Kladrub 

Účastnický poplatek: 2500 Kč 

 
Způsob platby: hotovost (do rukou vedoucím) nebo na účet  
 
 

Účet: č. 2500788075/2010 (FIO) 
 variabilní symbol: rodné číslo vašeho syna/vaší dcery 
 specifický symbol: 43 
 zpráva pro příjemce: celé jméno dítěte 
 
 

Odevzdat přihlášku včetně lékařského potvrzení a zaplatit účastnický 
poplatek do 9. 6. 2016 
 
Sraz: neděle 10. 7. 2016, 14:00 na parkovišti vedle parkovacího  

domu Rychtářka (Štruncovy Sady, Truhlářská) 
 

Návrat: neděle 24. 7. 2016 (cca) 16:00 na parkovišti vedle parkovacího  
domu Rychtářka (Štruncovy Sady, Truhlářská) 

 
Návštěvní den – v neděli 17. 7. 2016 odpoledne (cca od 14 – 18hod.) 
 Od 16:00 bude možnost Mše svaté (samozřejmě i pro návštěvy). 

 
 
 
 
 

 S SEBOU NA SRAZ: 

 prohlášení o bezinfekčnosti, podepsané v den odjezdu  

(příloha této brožury) 

 kartička pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 

 příp. léky (podepsané s označením dávkování) 

 svačinu a pití (večeře už bude v táboře) 

 

 

TELEFONY   775 063 304 (Tereza Lišková) 

                               775 100 106 (Michal Vrba) 

 



MAPKA TÁBOŘIŠTĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLACENÍ 
Pro letošní tábor je cena za jednotlivce 2500,- Kč a je třeba ji zaplatit 

do 9.6.2016. 
Jestliže na letní tábor pojede více sourozenců z našeho střediska, 

je možno platit jedním příkazem (uveďte zde jedno z rodných čísel). V případě 
finanční tísně je možná osobní domluva o pozdější platbě. 

Pokud je ve vašem zaměstnání založen fond kulturních a sociálních potřeb 
FKSP, je možno žádat podle vyhlášky 310/1995 Sb. o poskytnutí příspěvku 
na tábor. V tomto případě kontaktujte střediskového hospodáře, který vám 
potvrzenou žádost nebo fakturu vydá.  
 
Jiří Těthal 
Pod Švabinami 6 
312 00 Plzeň  
tel.: 720 473 991 

email: jirtet@seznam.cz 

 
 

VEDENÍ TÁBORA 

 

 
Adresa:  JUNÁK, středisko ICHTHYS 

         Jaroslava Štěpánová  
         Milevo 27  
         349 01 Stříbro 

Vůdce tábora 
Michal Vrba 
zástupce vedoucího 43. oddílu 
Květná 69, 326 00 Plzeň 
tel.: 775 100 106 
email: vrba.ml@email.cz 
            

 
 

Zástupce vůdce tábora 
Tereza Lišková 
vedoucí 42. oddílu 
Kaštanová 2, 326 00, Plzeň 
tel.: 775 063 304 
email: liskovaterka@gmail.com 

Zdravotník 
Barbora Ševčíková 
Nerudova 499, Nýřany 330 23 
tel.: 725125345 
email: ba.sevcikova@seznam.cz 

 

Hospodář 
Jan Votava 
Štefánikova 37, Plzeň 326 00 
tel.: 602 883 473 
email: votavaja@gmail.com 
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MÍSTO 

Tábor se nachází asi 2 km od vesničky Milevo. Stojí na louce uprostřed 
lesa. Z jedné strany teče říčka Úhlavka, z druhé strany je zalesněná stráň. Na 
kraji louky, cca 50 metrů od tábora, stojí čtyři latríny (chemická WC). 
Stravujeme se v kuchyni s dřevěnou konstrukcí, která na louce zůstává přes 
celý rok. Součástí tábora jsou také umývárny s tekoucí vodou a  improvizovaná 
sprcha s vodou, ohřívanou v kamnovci. 

 
 

UBYTOVÁNÍ 
Děti bydlí po dvojicích v podsadových stanech odděleně podle pohlaví. 

Jedná se o dřevěné podsady výšky 80 cm, na které je natažena nepromokavá 
stanová plachta. Spí se na dřevěných postelích na karimatce, které jsou cca 40 
cm nad zemí. Celou podlahu stanu tvoří dřevěné podlážky.  
 
 

VAŘENÍ 
 Jednou za čas připadne na děti služba v kuchyni. To znamená, že se 
pod dohledem kuchaře starají o jídlo pro celý tábor.  

 
 

NOČNÍ HLÍDKY 

 V noci, kdy ostatní spí, je potřeba hlídat tábor (kvůli bezpečnosti, 
ochraně majetku a výcviku). Tyto hlídky vykonávají děti sami. Hlídají - mladší 
dvě dohromady, starší po jednom. Hlídky jsou vybaveny baterkou a píšťalkou. 
Na každou hlídku připadá zhruba hodina a půl. 

 
 

ZDRAVOTNÍ PÉČE 
 Po zdravotní stránce se o náš tábor bude starat Bára Ševčíková, kterou 
můžete v případě vážnějších problémů kontaktovat. Kromě zdravotníka 
zajišťuje zdravotní péči praktický lékař v Kladrubech. V případě vážnějších 
zdravotních problémů během tábora vás budeme co nejdříve kontaktovat. 



 
 
 
 
 
 



Někdy se stává (zejména u mladších dětí, kteří jsou na našem táboře 
poprvé), že píší rodičům, jak se jim stýská, jak je to tam hrozné apod. Je to pro 
ně náročné, protože mnozí jsou poprvé tak dlouho sami. Budete-li mít se svou 
ratolestí jakýkoliv problém, je asi lepší více dítěti psát a spojit se s vůdcem 
tábora, než si pro dítě na základě smutného dopisu přijet a mnohdy zbytečně 
jej odvézt. Dejte dítěti dostatečné množství poštovních známek a pohledů, 
protože jejich pořizování při táborových nákupech je složité. 
 
 

BALENÍ 
 Při balení je vhodnější věci zabalit do kufru, než do velkého batohu nebo 
tašky, kde není možné udržet pořádek. Kufr je uložený pod postelí na dřevěné 
podlážce a za tábor si vytrpí své. Počítejte s tím prosím a raději použijte nějaký 
starší. 

Nedávejte dětem žádné léky (včetně vitamínů, acylpyrinu, kinedrylu). 
Pravidelné braní léků a případné potřebné léky (protialergické apod.) 
nahlaste a odevzdejte zdravotníkovi na srazu (podepsané s označením 
dávkování). 
Na náš tábor a do přírody nepatří žádné elektronické věci (videohry, rádio, 
apod.). Jestli svěříte svému dítěti mobilní telefon je na Vás, ale vzhledem ke 
špatnému signálu na tábořišti a riziku zničení telefonu je lepší se případně 
s dítětem kontaktovat přes mobil vedoucího. 

Na tábor je dobré vzít si malé kapesné, za  které  bude možné  koupit  různé  
chybějící  drobnosti (známky, obálky, pohledy, krojové vybavení aj.). Částka 
200,– Kč je optimální. 

 

 

 

 

 

 

 



Dále přikládáme seznam věcí, který berte spíše orientačně, pouze věci 

tučně napsané jsou naprosto nezbytné a povinné. Je nutné mít věci podepsané, 

zvláště malí chlapci si je nepoznají. 

 krojové kalhoty (tmavé přírodní barvy, hnědé) 

 kroj (ramínko na kroj) 

 pevné kotníkové boty ( pohorky) 

 pláštěnka 

 teplý spacák 

 karimatka 

 plavky 

 toaletní potřeby (mýdlo, kartáček, pasta, hřeben, opalovací krém, brýle 

proti slunci, mýdlo nebo prášek na praní, repelent…) 

 označená dvoudílná jídelní miska (ešus), lžíce (příbor), hrnek 

 láhev na pití (1,5 litr) 

 oblečení na spaní (teplé) 

 ručník 

 baterka (náhradní monočlánky) 

 osobní vybavení (KPZ, uzlovačka, zápisník, tužka,...), Stezka vlčat, 

světlušek nebo skautů, skautek, ostrý zavírací  nůž 
 malý batoh na výpravy 

 přiměřeně velký igelitový pytel nebo tašku na špinavé prádlo 

 ponožky (12 párů) 

 spodní prádlo 

 kraťasy 

 trička (4 ks), teplé podvlékací tričko nebo rolák 

 tepláky (2 ks) 

 mikiny (2 ks), svetr 

 bunda (např. šusťáková) 

 šátek na hlavu, čepice (letní kšiltovka) 

 tenisky 

 holinky vysoké 

 lehká obuv (vietnamky, sandály) 

 kapesníky 

 dopisní papír a známky 

 šití (jehly, nitě, nůžky, špendlíky...) 

 (pastelky, kniha, hudební nástroj, zpěvníky...) 


