
TÁBOR SVĚTLUŠEK STŘEDISKA TEPLICE 2 
30. června – 14. července 2012, Zadní Arnoštov (okres Svitavy) 

Milí rodiče, 
chceme Vám touto cestou předat konečné informace k táboru světlušek. Pokud by vám tento leták nestačil, rádi 
zodpovíme vaše dotazy také e-mailem nebo po telefonu (viz kontakty). 
 
ODJEZD A PŘÍJEZD 
Sraz účastnic je v sobotu 30. 6. 2012 v 8:00 u klubovny. Tam naložíme potřebné věci a zavazadla do 
nákladního automobilu. Poté se přesuneme na nádraží a odjedeme vlakem v 8:50. 
Pojedeme ve skautských tričkách. S sebou do vlaku bude mít každá světluška batůžek se svačinou, pitím, popř. 
pláštěnkou. 
 
Před odjezdem mějte k odevzdání připravené: 
� očkovací průkaz 
� kartičku pojištěnce – stačí duplikát 
� potvrzení o bezinfekčnosti, které je součástí tohoto dokumentu, vyplněné v den odjezdu 
� léky, které dítě užívá, a instrukce k jejich podávání (připište na rub bezinfekčnosti)  

Vracíme se v sobotu 14. 7. 2012 v 17:30 opět ke klubovně. (Dobu příjezdu potvrdíme nebo upřesníme ještě 
v závěrečném společném dopisu z tábora.) 
 
KORESPONDENČNÍ ADRESA 
Skautský tábor stř. Tce 2 
Zadní Arnoštov 
pošta Jevíčko 
569 43 

 
Z tábora společně pošleme první pohled a jeden i na konci 
pobytu; doporučujeme kromě dopisních papírů dětem 
přibalit i adresy domů, babičkám, apod.

 
KONTAKTY VEDOUCÍ TÁBORA 
� VŮDKYNĚ TÁBORA: Šárka Žbánková (Šárka) - 737 484 386, sarka.zbankova@gmail.com  
� ZÁSTUPKYNĚ VŮDKYNĚ a HOSPODÁŘKA: Nikola Černá (Nik) – 732 210 608, nikola.cerna@gmail.com 
� ZDRAVOTNICE: Alžběta Manukjanová (Bety) – 603 382 956, a.manukjanova@gmail.com 
 
POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ 

� JÍDLO  
Stravovat se budeme pětkrát denně. První den jsou děti zásobeny svačinou z domova – první společné jídlo bude 
večer. S sebou je možné přibalit přiměřené množství sladkostí, které se ovšem v teple nezkazí nebo neroztečou 
(čokoládové cukrovinky apod.).  Prosíme, nedávejte dětem žvýkačky - znečišťují tábořiště. 

� KAPESNÉ 
Nedoporučujeme brát s sebou na tábor zbytečně velké peněžní obnosy, cca do 200 Kč. 

� NÁVŠTĚVY RODIČŮ 
 Z výchovných důvodů je nechceme umožnit – stýskání se jimi nevyřeší a u jiných je naopak způsobí. V nezbytně 
nutných případech zprostředkujeme telefonický rozhovor. 

� ZAVAZADLA 
Jako velké zavazadlo doporučujeme kufr (ideálně nějaký starší) - lépe se přepravuje a je skladnější ve stanu – na 
rozdíl od tašek a krosen se vejde pod postel. Přibalte prosím i menší krosničku (cca 45 - 50l), kterou využijeme na 
dvoudenním výletu. Světluška by také měla mít malý batůžek na půldenní a jednodenní výpravy (ten bude mít při 
sobě také během cesty na tábor a z něj). 

� ELEKTRONIKA, MOBILNÍ TELEFON APOD. 
Zvažte, prosím, veškeré cennosti a elektroniku, které dítěti přibalíte na tábor. Cenné věci se mohou ztratit nebo 
poničit (většinou neúmyslně). Z elektroniky máme na mysli: mobilní telefony, fotoaparáty, MP3 přehrávače, 
iPody, digihry... Pokud dítě rádo fotí a Vy to podporujete, je přibalení fotoaparátu vhodné. Pokud ale víte, že ho 
použije jednou za tábor, je zbytečnou zátěží navíc. Z tábora se jistě pořídí dostatek fotek střediskovým 
fotoaparátem, takže o vzpomínky nebude nouze. Digihry, rádia, přehrávače důrazně nedoporučujeme. Děti lákají 
k lenošení ve stanech, které jim však příliš dopřávat nebudeme. Za špatného počasí mohou přijít vhod, ale 
zároveň upozorňujeme, že nezajistíme jejich dobíjení, nepoškození atd. Rovněž budou-li tyto přístroje nevhodným 
způsobem narušovat atmosféru tábora, dítěti je zabavíme a vrátíme na konci tábora. Dále zvažte také hodinky. 
Budeme mít s sebou centrální hodiny, které poslouží všem. 
Mobilní telefon. Chápeme, že mobilní telefon je nejrychlejší způsob, jak zůstat s dítětem v kontaktu. Z naší 
zkušenosti ale jednoznačně vyplývá, že dětem se po bezprostředním kontaktu s domovem stýská ještě více. Může 



navíc nastat velice nepříjemná situace, kdy dítěti se začne stýskat až při samotném telefonním rozhovoru, začne 
brečet, a to je náročná situace jednak pro Vás (nekonečný rozhovor) a jednak pro všechny, kdo musí potom dítě 
utišit. Tábor není zajištěn přívodem elektřiny, takže ani dobíjení telefonů nepřipadá v úvahu. Telefony vedení se 
dobíjejí po domluvě ve vesnici, ale není možné toto zajistit pro všechny účastníky tábora. Jako alternativu k volání 
dětem nabízíme možnost zavolat vůdci (popř. zástupci) tábora. Přeptat se, jak se dítěti daří; v konkrétních 
případech je samozřejmě možné mluvit i se samotným dítětem. Pro Vaše telefonáty do tábora je nejlepší doba 
krátce po večerce, tedy kolem 21. hodiny. Nejlépe během dne zašlete sms, že hodláte zavolat, aby s tím vedoucí 
mohl počítat, a zároveň aby se nemohlo stát, že se budete několikrát neúspěšně dovolávat, protože vedení tábora 
bude celý den zaměstnáno programem - zbraní proti stýskání :-). Na tábořišti bude pravděpodobně také horší 
signál, takže telefonáty se tomu budou muset přizpůsobit. 
 
Pro jistotu ještě jednou přikládáme seznam doporučeného vybavení:

� dobrý spací pytel (v účelném obalu) 
� karimatka 
� obyčejná deka do stanu 
� oblečení na spaní (tenčí tepláková souprava nebo 
pyžamo) 

� kompletní skautský kroj, k němu jednobarevné(!) kalhoty 
� skautské tričko (střediskové, oddílové…) 
� ramínko na kroj 
� 1 – 2 teplákové soupravy (tepláky na denní nošení, 
mikina k ohni…na táboře nejužívanější a nejnamáhanější 
část oděvu) 

� dlouhé kalhoty – sportovní nebo šusťáky 
� 3 krátké kalhoty (kraťasy – 1 pevnější ke kroji, jinak 2 
bavlněné) 

� dostatek ponožek + 2 páry silných ponožek (do pohorek) 
� pevné boty do lesa a na pochodové výpravy (pohorky) 
� sportovní boty (botasky) 
� holínky (ke zvážení) 
� sandály (prosíme vhodné i do vody) 
� kapesníky (hadrové, papírové) 
� 2 tílka 
� 5 triček, 1 rolák – nebo triko s dlouhým rukávem 
� mikina, silnější flanelová košile, svetr 
� spodní prádlo 
� bunda (na chladné noční hlídky) nebo větrovka 
� pláštěnka 
� starší utěrka na ešus 
� kompletní ešus + lžíce 
� hrníček (plast nebo plech) 

� pokrývka hlavy (nutná!) 
� šátek 
� brýle proti sluníčku 
� hygienické potřeby (kartáček, zubní pasta, mýdlo, 
hřeben, žínka) 

� dva ručníky a osuška na koupaliště 
� opalovací krém (klidně vyšší faktor) 
� repelent  
� pár prádelních kolíčků 
� látkový pytel na špinavé prádlo 
� psací potřeby – penál (pastelky,) nůžky 
� zápisník v tvrdých deskách (A5) – zejm. šestníci a 
šestnice družin 

� Skautské stupně zdatnosti (sešitky nováčkovské zkoušky, 
cestičky, stopy)  

� kapesné 
� svítilna + náhradní baterie 
� KPZ 
� uzlovačka 
� dostatek poštovních známek a adresář příbuzných 
� batůžek na jednodenní výlety a batoh na dvoudenní 
výpravu (do kterého se musí vejít spacák) 

� láhev na pití na výpravy (min. litrová) 
� B-komplex (vitaminový preparát jako prevence proti 
klíšťatům) 

� škrabka na brambory 
� bílé tričko na batikování (Včelky, Želvičky) 
podle uvážení – hudební nástroj, knížka 
� plavky 

 
 
Prohlášení, prosíme, vyplňte v den odjezdu, odstřihněte a odevzdejte zdravotníkovi. 
___________________________________________________________________________________________________ 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

Prohlašuji, že  ošetřující  lékař  nenařídil  našemu  dítěti: 

   

jméno a příjmení   rodné číslo   bydliště 

změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, zvracení, apod.) a hygienik ani ošetřující 
lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku 
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 
Jsem si vědom (a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 V  dne  podpis zák. zástupce 

Z rubu prosím vyplňte léky, které dítě bere a jejich dávkování. Léky předejte spolu s tímto prohlášením. 
Také tam prosím připište telefonní kontakt na jednoho z rodičů, se kterým bude možné se během tábora spojit a 
zajistit odjezd vašeho dítěte v případě závažného onemocnění.  


