
Vážení rodiče, 

 

zasíláme Vám všechny „papíry“ potřebné pro účast Vašeho syna/dcery na letním táboře 2. oddílu Kytka, 1. oddílu Červený 

blesk v Klatovech.  

 

Prosíme Vás zejména o urychlené vrácení potvrzené přihlášky a zaplacení účastnického poplatku (některé bankovní převody 

trvají déle a my nakupujeme spoustu věcí již před odjezdem na tábor). Vyplňte správně zejména variabilní symbol Vašeho 

dítěte (je uveden jako číslo přihlášky), abychom věděli, od koho nám částka přišla, symbol máte vyplněn na přihlášce na tábor. 

V případě, že vyžadujete platbu účastnického poplatku fakturou, zavolejte prosím na telefon 775 037 012, fakturu Vám 

vystavím. 

 

Několik informací: 

• Nástup do tábora: sobota 3. 7. 2021 mezi 15 a 16 hodinou (doprava vlastní); 

• Na táboře nás zásadně nenavštěvujte; věřte, že se o Vaše dítě staráme, jak jen to nejlépe za daných podmínek jde; Vaše 

přítomnost by nám narušovala táborový program; 

• Nezatracujte nás, když se v dopise dozvíte, že se Váš syn říznul pilou, nožem, nebo že mu nechutnal čtvrteční oběd; 

skautský tábor má spoustě věcí naučit (a nejlépe se učíte tak, že si to sami vyzkoušíte); a k tomu jídlu: někdo se po špenátu 

může utlouci a jinému se z něj naopak dělá špatně – znáte to jistě z domova, ale náš „domov“ bude mít opravdu mnoho 

dětí... Žádné hlady nikdy netrpělo; 

• Jídelníček je pestrý a nechybí ani ovoce a sladkosti, proto prosíme, nedávejte dětem více těchto potravin, než na první 2 dny, 

dětem je pak špatně, jak jsou přejedení, trpí tím jak program, tak i zdravotník…; 

• K dokumentaci: každý rok se trápíme s tím, že něco chybí, měli bychom pak problémy, kdyby přišla na tábor kontrola, tento 

rok dítě bez všech potřebných dokumentů nebude na tábor přijato, děkujeme za pochopení; 

• Ukončení tábora: sobota 17. 7. 2021, mezi 13 až 14 hodinou; 

• Minulý rok jsme měli problémy při dešti – některé děti neměly pláštěnku a gumačky – je to nutná výbava na tábor, bez nich 

dítě přijato opět nebude, děkujeme za pochopení; 

 

• Na základě stávající epidemické situace si vyhrazujeme tábor nekonat nebo předčasně ukončit. V případě nekonání 

vracíme plnou částku; 

• Zatím nemáme informace, zda se budou muset děti před nástupem nebo i během tábora testovat na COVID; 

• Přikládáme i prohlášení o samotestování, které bude možná třeba vyplnit; 

• Jakmile nám hygiena sdělí, jak dále postupovat, budeme vás informovat na webových stránkách www.javor.info; 

• Berte prosím na vědomí, že můžete být vyzváni k absolvování PCR testu, který nejspíše nebude hrazen pojišťovnou. 

 

   

  Jan Tauš 

  vedoucí tábora 

 

 

 

Při nástupu do tábora je třeba odevzdat: 

 

• Zdravotní průkaz s platnou prohlídkou – letos požadujeme novou prohlídku z roku 2021; 

• KOPII průkazu zdravotní pojišťovny, nechceme originál; 

• Vyplněné Prohlášení rodičů – budete podepisovat až při předání dítěte na táboře jako jeho zástupci; 

• Vyplněný List poslední záchrany, kontakt alespoň na 2 osoby blízké, řádně vyplněné léky a nemoci; 

• Vyplněný souhlas s poskytováním informací zdravotníkovi v nemocnicích. 

 

 

V případě, že budete vyplňovat Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb: 

 

Adresa odpovědného pracovníka provozovatele tábora: 

Jméno Jan Tauš 

Adresa Koldinova 256, Klatovy 33901 

Telefon 775 037 012 

 

 

Když budete chtít poslat na tábor dopis… 

 

Adresa tábora: 

Skautský tábor střediska Javor 

Jméno a příjmení 

Javorná 62 

339 01  Klatovy 
 

 

 

 

 



Seznam věcí na letní skautský tábor 

 
• 2x rouška 

• skautský kroj (košile se symbolikou, slušné dlouhé nebo krátké kalhoty (sukně), ve kterých děti chodí pouze na 

nástup, jde nám o dodržení tradic, kalhoty se nezničí, šátek)!!! Pokuste se ho koupit ve skautských obchodech JUN 

nebo Liman (Plzeň) 

• !!!bílé tričko – bude použito na etapovou hru, budeme s ním dále tvořit 

• spací pytel s věcmi pouze na spaní  

• obyčejná deka na postel 

• karimatka 

• malý polštářek – není nutný, ale je dobrý 

• teplé oblečení na běhání v přírodě, 2 soupravy 

• čepici proti sluníčku, brýle 

• dostatek spodního prádla 

• ponožky, podkolenky 

• !!!pláštěnku!!! 

• !!!holínky!!! 

• sportovní obuv, (pevné boty), pohybujeme se v lesích, pevná nadkotníková obuv je nutností 

• kapesníky 

• plavky 

• ručník, osuška 

• mýdlo, hřeben, zrcátko, opalovací krém 

• zubní pasta, kartáček na zuby 

• třídílná(!) jídelní miska (=ešus), hrnek, prosím ne jednoplášťový kovový, lžíce, lžička 

• láhev z umělé hmoty (1,5-2 litrová) 

• !!!baterka (+ náhradní baterie)!!! 

• kousek provázku, (kolíčky na prádlo) 

• toaletní papír, 2 až 3 igelitové sáčky 

• !!!kus igelitu na podložení věcí ve stanu pod lůžkem (raději větší než menší)!!! 

• šicí potřeby, nůžky 

• dopisní papír, obálky, známky, adresy 

• zápisník, tužka, propiska, pozn. blok (lepidlo, sešit, čtvrtky apod.) 

• (vodovky, fixy, pastelky, knížku, hudební nástroj – dle vlastního uvážení) 

• škrabka na brambory 

• !!!batoh na záda na jednodenní výpravy!!! 

• !!!léky – pokud nějaké bere – s pokyny, jak je užívat!!! 

• kapesné 300 Kč 

• zápisník formátu A6 – sešítek 

• !!!věci na skautské schůzky (deník, stezky, uzlovačky, KPZ, nůž…)!!! 

 

• Jedná se o seznam věcí doporučených, co si skutečně vezmeš, záleží jen a jen na tobě (výjimkou jsou věci s !!!, ty být 

MUSÍ) 

• Doporučujeme vylepit v kufru seznam věcí, které skutečně povezeš, popřípadě si věci označit. 

• Prosím, projděte si s dětmi vybavení na tábor, co kde mají uloženo, kdy to mají využít, jak se oblékat… 

• spray proti klíšťatům (např. DIFUSIL, OFF apod.) 

 

 

 

Úhrada poplatku za tábor: 
1. Převodem na účet Komerční banky 

číslo účtu: 10632351 / 0100 , konstantní symbol: 379, variabilní symbol ..................., 

protože rozlišujeme účastníky tábora. 

2. Přímou úhradou Komerční banky Klatovy na výše uvedený účet, rovněž s uvedením variabilního symbolu 

3. Fakturou, kterou na požádání vydáme. 

4. Cena tábora na rok 2021 činí 3800 Kč. 

 

Nepřijímáme platbu v hotovosti 
 


