
 

Vás zve na letní dětský tábor!!! 

 

Letošní téma celotáborové hry je:  

WESTERN 
 

 

Vhodné pro děti v rozmezí 6 – 15 let 
 

 

Datum tábora 29.6.2014 – 12.7.2014 

cena: 3 200,- Kč pro registrované členy, 3 700,-Kč pro neregistrované 

V ceně – Strava, zajištěné spaní, program, doprava na tábořiště, pojištění, 

zdravotní péče.... 

Schůzka s rodiči – čtvrtek 29.5.2014 od 18:00  klubovny Kalcovka, adresa Za 

Baštou 1300, Kolín 5, 2. patro 
 

Odpovědný vedoucí tábora a kapitán přístavu – Jindřich Štědrý – Ďobek 
 

kontaktní adresa – Radimského 942, Kolín 

tel. 728 562 948 

e-mail: j.stedry@centrum.cz 

 

 

 

malé info o nás: 

Letos 24 let od vzniku. 

Adresa základen: Klubovny – Kalcovka, Za Baštou 1300, Kolín 5 

 Loděnice na Háníně (cca 1km proti proudu podél Labe od Elektrárny) 

 Tábořiště – Dobrá Voda u Jedlé (viz. mapa.) 
 

 

mailto:j.stedry@centrum.cz


 
Info k tábořišti: 

 spaní ve stanech s podsadou a plachtou. - pevná dřevěná konstrukce s nepromokavou 

plachtou. 

 Pitná voda z nedaleké studánky kontrolovaná OHS Kolín 

  Vaření zajištěno. 5x jídlo denně z toho min 1 teplé. (pokud má dítě hlad dostane i navíc 

mimo jídelní program) 

 Stravování v suchu v jídelně v pevném dřevěném srubu. 

 Školený tým vedoucích s mnohaletou praxí a úspěšně dosaženými zkouškovými kurzy a 

školení v oblasti organizace a vedení mládeže. 

 Mytí v teplé vodě dle potřeby + v parných dnech návštěvy nedalekého zrekonstruovaného 

rybníku. 

 Tábor je každoročně řádně nahlášen na příslušných úřadech. 

 Školený zdravotník a v případě nutné potřeby zdravotnické centrum vzdálené cca 6km od 

tábořiště. 

 Za sychravého počasí možnost sušit ve velkém mokré věci přímo ve srubu. 

 Prostor pro hry za stany popř. vedlejší louka. 

 Program po celý den (zajišťují zkušení vedoucí) 

 Návštěvní den 11.7.2014 od 16:00, ne dříve, dítě má program – pátek, s možností 

přespání pro rodiče. Návštěvní den není dnem odjezdu!  

 ZÁKAZ vodění psů na tábořiště. Po předchozích zkušenostech prosíme, dodržte tuto naši 

prosbu. Děkujeme  PS: Medvídci panda jsou akceptovatelní. 

 Všechny informace jsou platné i pro zástupce rodičů, příbuzné, známé atd. 

 Parta dobrých lidí a sehraný kolektiv. 

 Vedoucí dělají svou činnost již několik let dobrovolně a zadarmo! Jsme členy Junáka – 

svazu skautů a skautek ČR, největší dětské organizace v ČR a na světě. 



 

Tábor Poutníků - rozšířené info  
 

TERMÍN: 29. června. – 12. července 2014  

 

MÍSTO: tábořiště Poutníků – Dobrá Voda u Jedlé  

 

SRAZ: neděle 29. června 2014 v 8:00 hodin na Kalcovce (Za Baštou 1300, Kolín 5), 

vybíráme kartičky pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti, 

případně léky s popisem užívání (bez těchto dokumentů nemůže dítě jet!!) - pokud se vám 

nechce dávat originál kartičky, tak je třeba dodat její vysoce kvalitní kopii na tvrdém papíře. 

 

NÁVRAT: sobota 12. července 2014 na tábořišti Poutníků, rodiče si můžou svoje ratolesti i s 

veškerými věcmi, které přežily, vyzvedávat od 7:00 do 12:00 hodin, po dvanácté hodině 

budou na tábořišti přítomni už pouze vedoucí a úklidová četa  - možnost přijet i dříve a to v 

pátek, viz návštěvní den 

 

INVAZE: pátek 27. června – odpoledne  

sobota 28. června – celý den  

Pokud budou mít rodiče zájem nám pomoci při stavbě tábora, pomoc jen vítáme (je to i 

možnost si prohlédnout, kam dítě posílají, poté bude možnost až na konci tábora). Sebou na 

invazi si prosím vezměte všelijaké nástroje, nejvíce se budou hodit šroubováky, různé klíče, 

kombinačky, popřípadě i motorová či ruční pila, sekyra, sekačka atd.  

 

SCHŮZKA RODIČŮ: čtvrtek 29. května od 18:00 na Kalcovce  - Za Baštou 1300, 2. patro  

 

NÁVŠTĚVNÍ DEN: pátek 11. července 2014 od 16:00 hodin, ne dříve dítě má stále 

program! Se svými ratolestmi můžete strávit zbytek odpoledne v programu, který si pro vás 

připraví vedoucí, v podvečer se bude konat organizovaná zábava (hry na louce apod.), pečení 

buřtů. Večer bude společný táborový oheň, kam jste všichni zváni. Návštěvní den není dnem 

odjezdu. Dřívější odjezdy prosíme, hlaste před táborem. Prosíme, neberte kamkoliv dítě 

z tábora, je stále jeho součástí a mám za něj zodpovědnost. 

 Den poté (den odjezdu) bude balení a malý program pro rodiče a děti (dle zájmu). Odjezd 

nejdéle do 12:00 hodin 

 

DOPORUČENÁ CESTA: Kolín, Kutná Hora, Štipoklasy (zde doleva směr Ledeč nad 

Sázavou), Bohdaneč, Třebětín, před vesnicí Habrek doprava směrem na Jedlá, v  údolí za 

mostkem doprava a lesní cestou. V lese na křižovatce doleva ostrou zatáčkou. Délka lesní 

cesty je cca 1 km  



 

PLATBA:  

 

1. Plaťte prosím bankovním převodem na č. ú. 259630749/0300, variabilní symbol je rodné 

číslo dítěte + prosím vyplňte jméno dítěte do poznámek příjemce. Nebo hotovostně na 

schůzce rodičů či jinak po domluvě s hlavním vedoucím tábora a hospodářem. 

 

2. Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se prosím u 

něj informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu pro 

Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné objednávky s uvedením jeho 

adresy a IČO popř. bankovního spojení.  

 

3. Tábor lze také platit v hotovosti a to ve čtvrtek dne 29. května 2014 na schůzce rodičů. Jiný 

termín platby v hotovosti si s námi můžete sjednat osobně nebo telefonicky na kontaktních 

číslech.  

 

Nástupem účastníka na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.   

KONTAKT: +420 728 562 948  - hlavní vedoucí tábora – Jindřich Štědrý  Ďobek. Toto číslo 

bude v  provozu i v době tábora od poledne do večerky, kdy je možno se jakkoliv informovat 

nebo v případě vyjimečně nutné potřeby rodiny předat dítě k telefonu.  

E-mail: j.stedry@centrum.cz – popřípadě kdykoliv před táborem

mailto:j.stedry@centrum.cz


seznam doporučených věcí  
 

OBLEČENÍ: 1x stará bunda (pro noční hlídky a chladná období), 7x tričko, 1x staré světlé 

tričko na batikování – bílé, 3x teplé ponožky,  ponožky na každý den, počet spodního prádla 

dle uvážení (alespoň 1ks na 2 dny) , 2x tričko s dlouhým rukávem, 3x mikina nebo svetr, 5x 

kalhoty dlouhé (maskáče, tepláky, pláťáky), 1x pokrývka hlavy proti slunci, 1x pláštěnka, 1x 

šátek, plavky, 2x šortky  

 

OBUV: 2x sportovní obuv, 1x pevnější boty, 1x holinky, 1x sandály  

 

SPÁNEK: spacák, karimatka, deka, 1x oblečení na spaní (ponožky, tepláky, triko apod.), 

polštářek nebo méďa na spaní  

 

HYGIENA: 2x ručník, utěrka, kartáček na zuby, pasta, mýdlo, hřeben, opalovací krém, 2x 

role toaletního papíru, kapesníky, přípravek proti komárům 

 

JÍDLO: ešus, příbor, hrnek, škrabka nebo nožík na brambory, lahev na pití  

 

KROJ: košile, turbánek, šátek, píšťalka, kšiltovka, bonbónek či baret, kalhoty nebo kraťasy 

(modré nebo černé)  pro nečleny přístavu: Modré džíny a modré triko či košili ( nejlépe 

tmavěmodré barvy bez potisků)  

 

OSTATNÍ: zápisník, tužky, poznámkový blok, uzlovačka, baterka, kapesní nůž, pastelky, 

sluneční brýle, popřípadě nadlehčující pomůcky do vody – kruh, křidélka, batoh (na 

dvoudenní výlet), hudební nástroje vítány  

 

VYBAVENÍ NA CELOTÁBOROVOU HRU: bude upřesněno na schůzce rodičů 

 

NEVEZEME: mobilní telefony, mp3 přehrávače, diskmany a walkmany, drahé kovy, 

obohacený uran  

 

nezapomeňte vzít kartičku zdravotní pojišťovny a potvrzení o bezinfekčnosti dítěte  

Pokud chce někdo přilepšit přebytky ze zahrádky, bude jeho pomoc oceněna (pochvalou).  

Seznam berte jako orientační, mnoho věcí jistě ještě sami doplníte. Doporučujeme věci 

označit nebo podepsat, předejde se tak ztrátě nebo záměně. Oblečení je lepší starší, počítejte s 

tím, že některé kusy se vám vrátí na víc částí nebo vůbec. V den odjezdu s sebou batoh se 

svačinou na půl dne, odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti, kartičku pojištěnce a posudek 

o zdravotní způsobilosti dítěte. Při placení tábora odevzdejte závaznou přihlášku. 



ROZVRH DNE  

 

07.00 Budíček  

07.00 -07.30 Rozcvička, větrání stanů, ranní hygiena  

07.30 - 07.50 Úklid stanu a tábora  

07.50 - 08.25 Snídaně  

08.25 - 08.45 Bodování, příprava na nástup  

08.45 - 09.00 Nástup  

09.00 - 12.00 Dopolední zaměstnání - dřevo a jiné táborové práce + svačina 

12.00 - 12.40 Oběd  

12.40 - 14.00 Polední klid - odpočinek po obědě  

14.00 - 15.50 Odpolední zaměstnání před svačinou  

15.50 - 16.05 Svačina  

16.05 - 18.00 Odpolední zaměstnání po svačině  

18.00 - 18.45 Osobní volno - příprava na nástup  

18.45 - 19.00 Nástup  

19.00 - 19.40 Večeře  

19.40 - 20.00 Večerní hygiena  

20.00 - 21.44 Večerní zábava (hry, pohádky)  

21.45 - 21.59 Příprava ke spánku  

22.00 Spánek  

 

TÁBOROVÝ ŘÁD  

POHYB PO TÁBOŘE  

 

1. Bez dovolení vedoucího je zakázáno opustit posádku nebo opustit pevnost (tábor).  

2. Bez povolení majitele je zakázáno vstupovat do cizích stanů.  

3. Přísný zákaz vstupu, bez přímého povolení, do kuchyně, marodky, stanu hlavního 

vedoucího, spižírny. 

4. Vstup na hlídkovou věž jen s povolením od vedoucího, anebo při přímé kontrole 

vedoucího. Chování pozorovatelů na věži musí splňovat veškeré bezpečnostní předpisy.  

 

ČINNOST V TÁBOŘE A OKOLÍ  

Při jakékoli činnosti je každý povinen ve vlastním zájmu dodržovat bezpečnost.  

 

1. V táboře a okolí je zakázáno dělat nepořádek, a když k tomu dojde, je každý povinen začít 

pracovat na jeho odstranění.  

Touto činností může být vedoucím pověřen i náhodný kolemjdoucí.  

2. Oheň se rozdělává pouze na místech k tomu určených, a to za dohledu vedoucího (není-li 

řečeno jinak).  

3. Oheň ve stanech (např. svíčka, zápalky, kouření aj.) je přísně zakázán.  

4. Pochybná manipulace s nožem bez dohledu vedoucího je zakázána.  

5. Plavat a pohybovat se ve vodě sahající nad kotníky je dovoleno jen za dohledu vedoucího a 

jen osobám seznámených s touto činností.  

6. Ve vodě je zakázáno bez přímého dohledu vedoucích potápění, skákání do vody ze břehu, z 

lodi či stromu.  



 

POVINNOSTI VYPLÍVAJÍCÍ Z POBYTU NA TÁBOŘE  

 

1. Účastníci jsou povinni uposlechnout vedoucího i v případě, že s jeho nařízením nesouhlasí.  

Po splnění mají rovněž všichni právo si stěžovat hlavnímu vedoucímu či jeho zástupci, který 

se bude stížností zabývat 

2. Účastníci jsou povinni udržovat pořádek v táboře a jeho okolí. I v případě, že ho neudělali 

oni (papírek, hřebík, nářadí aj.), jsou povinni jej uklidit.  

3. Účastník, který si zapůjčil jakoukoli věc, je povinen ji vrátit na místo.  

4. Ve stanech je zakázáno přechovávat potraviny.  

5. Každý táborník je povinen dbát osobní hygieny, což platí hlavně pro vedoucí…  

6. Každý je povinen jít spát umytý a mít zvláštní čisté oblečení na spaní. Po večerce by neměl 

zbytečně opouštět stan, což neplatí pro akutní záležitosti „některých lidských potřeb“, které se 

vykonávají na stejných pracovištích jako ve dne - NE JINDE!!!  

7. Každé sebemenší poranění, nevolnost, bolesti se musí hlásit zdravotníkovi, nebo 

vedoucímu.  

Všechny lékařské úkony se přenechávají na zkušeného zdravotníka. 

8. V případě rozporu platí slovo vedoucího.  

 

 

Tento táborový řád je pro každého táborníka závazný.  

Táborová rada může tento řád kdykoli změnit nebo upravit.   

 


