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Ahoj holky,
zima utekla jak voda a léto se kvapem blíží. A s ním i tábor, spousta her, zábavy a dovádění,
ale i tajemných dobrodružství. Tábor je místo, kde se naučíš spoustu nových věcí a kde se
můžeš pochlubit těmi, které už znáš.
A jestli jedeš na tábor poprvé, tak se nemusíš vůbec ničeho bát. S rodiči si v klidu pročti tuto
brožurku a klidně se mě, své rádkyně nebo ostatních vedoucích zeptej na cokoliv, co tě jen
napadne. Určitě Ti všechno rády vysvětlí a třeba i přidají nějakou historku z minulých táborů.
Že nevíš, co je to pagoda? Že jsi nikdy nebyla u udělování přezdívek? Neviděla teepee
zevnitř? Nikdy jsi nespala ve stanu s podsadou a nikdy sis nevařila oběd jen tak pod širým
nebem? Jsi na správné adrese 😊. Na táboře budeš mít skvělou příležitost si toto všechno a
ještě mnohem více vyzkoušet.
Tak tuto šanci neprošvihni a pojeď s námi.
Už se na tebe moc těšíme, za celý tým
Iwy
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Vážení rodiče,
letos opět připravujeme pro Vaši dceru letní tábor v jižních Čechách. Pro dívky je to nejen
vyvrcholením skautského roku, ale také příležitost naučit se mnoho nového a vyzkoušet si
přežít bez Vás, moderní techniky a v menším pohodlí, než na jaké jsou zvyklé. Dopřejte jim
tuto zkušenost a nemějte o ně strach.
V této brožuře najdete veškeré informace o tábořišti a průběhu tábora, seznam vybavení,
závaznou přihlášku i kontakty na vedoucí, na které se můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy.
Zároveň Vás prosím, abyste důsledně dodržovali termíny a veškeré problémy řešili zavčas.
Šetříte tím náš čas i energii.
Připomínám, že tento tábor není komerční a všichni vedoucí jej připravují bez nároku na
finanční odměnu (a naopak si jej sami platí, byť sníženou částkou). Tábor i ostatní akce v
průběhu celého roku ale připravujeme rádi a s nadšením a věříme, že to má smysl. Prosím
Vás tedy, abyste k nám byli shovívaví a odpouštěli nám nějaké ty drobné chybky a zároveň
se nás snažili podpořit - ať už dodržováním termínů, pomocnou rukou na tábořišti nebo jen
vlídným slovem. Závěrem Vás ještě ujišťuji, že oceníme i zprávu, jak jste byli s táborem
spokojeni, případně Vaše připomínky a tipy, jak ho udělat ještě lepší, a velmi Vám děkujeme
za veškerou přízeň a podporu, kterou jste nám dosud projevovali.
Těším se na naši spolupráci,
Barbora Hynštová – Iwy
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Doba tábora
Tábor se koná od soboty 29. června ráno do soboty 20. července večer.
Vypadá to sice jako velmi dlouhá doba, zvláště pro nováčky, ale i ti to zvládají velmi dobře a
na stesk na táboře díky krásnému prostředí a pestrému programu nezbývá mnoho času.
Navíc hodně pomůže, pokud dívky, které jedou na tábor poprvé, pojedou ještě před táborem
s oddílem na některou z vícedenních akcí (např. na Velikonoce, jarní třídenní výpravu).
Přesto se v minulosti občas stávalo, že některé děti nejely na tábor na celou dobu, což s
sebou téměř vždy přineslo více nevýhod než výhod. Nejvíc líto to pak bylo právě dětem.
Jednak těm, které musely odjet dřív a nemohly si s ostatními užít tábor až do konce a také
těm, kterým odjela v půli tábora kamarádka, a zůstaly pak ve stanu samy. Proto budeme
pozdější příjezdy nebo dřívější odjezdy tolerovat jen ve výjimečných případech a dívky, které
by mohly jet jen na kratší dobu než dva týdny, nebudeme na tábor brát vůbec.
Přizpůsobte, prosím, táboru zavčas dovolené a další prázdninové aktivity.
Místo tábora
Tábořiště se rozkládá na louce uprostřed lesů blízko obce Dolní Radíkov v oblasti Česká
Kanada na hranici Vysočiny a jižních Čech. V okolí se nachází známá místa jako Slavonice,
Dačice, Telč či hrad Landštejn. Právě poloha tábora a nádherná okolní příroda jsou jedním z
jeho největších lákadel. V blízkosti tábora je také několik rybníků vhodných ke koupání.
Vybavení a zázemí
Na louce se nachází dřevěný srub, ve kterém přes zimu skladujeme táborový materiál a v
létě slouží jako kuchyně a jídelna. Dále pak studna s pitnou vodou, studánka a potok
využívaný k mytí a praní, ve kterém je zároveň vybudovaná lednička k uchovávání potravin.
Dívky spí po dvou ve stanech s podsadou. Další vybavení tvoří suché WC (latrína),
zastřešená umývárna s vaničkami pro koupání v teplé vodě, tee-pee na společný program
za deštivého počasí, ohniště, sušárna na prádlo, atd.
Stavba tábora, návštěvy
Kromě dřevěného srubu je nutné stany a všechno ostatní zázemí vybudovat na místě. K
tomu jsou v programu vyhrazené první dva dny tábora. Je to poměrně náročná práce, proto
během prvního dne velmi uvítáme pomoc rodičů - ať už se zatloukáním kůlů a kopáním
latríny nebo s lehčí prací (hrabání sena, úklid kuchyně,...). Máte tak zároveň jedinečnou
možnost prohlédnout si tábořiště a strávit tu nějaký čas s dětmi. Další návštěvy rodičů v
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průběhu tábora nejsou vítány. Ze zkušeností víme, že vedou k narušení programu a většímu
stesku ostatních dětí.
Pokud plánujete na sobotu přijet, dejte o tom, prosím, předem vědět hlavní vedoucí.
Nezapomeňte uvést, jestli s námi pojedete vlakem nebo jestli vaše dcera naopak pojede s
vámi autem (abychom na ni nečekali na nádraží). Pokud byste přijeli rádi, ale nemáte vlastní
auto a měli byste problémy s dopravou zpět do Brna, neváhejte se ozvat. Zkusíme
kontaktovat ostatní rodiče nebo známé a volné místo se někde určitě najde. Pro zájemce
rovněž zajistíme stany na přespání a další den si můžete udělat třeba výlet do okolí. V neděli
po snídani už ale pomalu začíná běžný táborový režim, a proto Vás prosíme, abyste se do
nedělního oběda s dětmi rozloučili.
Program tábora
Celým táborem bude dívky provázet táborová hra, která nás zanese do dávných dob nebo
dalekých končin. Její téma je každý rok jiné a také letos zůstane tajné až do jejího zahájení.
Další náplní tábora jsou nejrůznější závody, rukodělky, sportovní hry, plnění bobříků a
odborek, slavnostní táborové ohně a mnohé další. V případě hezkého počasí se také
chodíme koupat do blízkého rybníka "Srdcáku", který leží přibližně 500 m od tábora.
Jednou z nejoblíbenějších částí tábora je třídenní puťák. Dívky se ve skupinách podle
zdatnosti vydají s veškerým nezbytným vybavením na zajímavé místo, na které by se během
jednodenního výletu nedostaly.
Dívky, které ještě nemají složený svůj skautský či světluškovský slib, mají na táboře
jedinečnou příležitost jej složit.
Hlídky
Pro zajištění bezpečnosti během noci je třeba, aby dívky hlídaly tábor. Na každou připadá
přibližně jedna hodinová hlídka každých pět dní, tedy 3-4 hlídky za tábor. Dívky hlídají po
jedné, mladší dostávají první hlídky, kdy jsou vedoucí ještě vzhůru, nebo naopak hlídky
poslední, kdy už je světlo. Hlídky jsou zpestřeny hrou "přepady" s chlapeckým táborem
Stopaři. Na tábor smí jet pouze ta, která bez potíží hlídat zvládne! I tímto můžete poznat,
jestli je vaše dcera připravená s námi jet.
Stopaři
Přibližně 2,5 kilometru daleko táboří Stopaři (chlapecký kmen střediska), se kterými máme
několik společných programů. Například "Hry dobré vůle" (soutěže, kde dívky spolupracují s
chlapci a společně měří své síly), zpívání, společná brigáda v lese nebo "přepady" (děti se
během noci pokouší ukořistit vlaječky rozmístěné ve druhém táboře). Přepady probíhají po
celou dobu tábora, jsou ale omezeny tak, aby byl dětem dopřán dostatek spánku.
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Účast na táboře a přihlašování
Protože tábor má omezenou kapacitu, může se stát, že nebudeme moci vzít všechny
dívky, které by o tábor měly zájem. Tábor by měl být vyvrcholením celého skautského roku
a odměnou za celoroční činnost, proto budeme na tábor přednostně brát dívky, které se v
průběhu roku účastnily více akcí. Kritériem je počet bodů, které každá dívka získala za
docházku od začátku školního roku (v procentech - hodnotíme dohromady skautky i
světlušky, které mohou mít v průběhu roku odlišný počet akcí). Toto bodování bude uzavřeno
po velikonočních prázdninách, za které je tedy možné získat poslední cenné body.
Poprosíme vás o zaplacení a odevzdání papírové přihlášky a zdravotního dotazníku (obojí
je přiloženo v této brožuře), a to do 30. 4. V případě, že o tábor projevíte zájem, ale včas jej
nezaplatíte (ani se s námi nedomluvíte jinak), přenecháme místo další dívce v pořadí.
Neočekáváme, že se na tábor přihlásí všechny dívky zahrnuté v bodování, proto zatím
nezoufejte a rozmyslete si, prosím, předem, jestli máte o účast na táboře zájem, i v případě,
že je vaše dcera v bodování zatím „pod čarou“. Časem se snad podaří vytvořit takové
podmínky, aby na tábor dívek mohlo jezdit mnohem více.
Platba tábora
Cena tábora je 3 300 Kč a je nutné ji zaplatit do 30. dubna na účet střediska (je uveden
na zadní straně této brožury). Jako variabilní symbol zadejte 112 a prvních 6 číslic rodného
čísla vaší dcery. Je možné zaplatit tábor pro více dětí (platí i pro Stopaře) současně. Jako
variabilní symbol pak uveďte rodné číslo jednoho z nich a napište email hospodáři tábora
(případně hospodářům obou táborů).
Cena zahrnuje dopravu, stravu, poplatek obci, materiál na program a provoz tábora,
odměny, případné poplatky lékařům, atd. Bude-li vás zajímat podrobnější rozpočet nebo
přesné vyúčtování po táboře, obraťte se na táborovou hospodářku nebo hlavní vedoucí.
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. Pokud budete pro
zaměstnavatele potřebovat potvrzenou žádost nebo přímo fakturu, kontaktujte střediskovou
hospodářku Lucii Kulhavou - Liku (737 333 046, likah@centrum.cz).
Storno poplatky, pokuty
Pro bezproblémovou přípravu tábora je opravdu nutné, abychom všechny přihlášky a
platby obdržely včas. Hned po termínu uzávěrky se totiž vytváří podrobný rozpočet,
nakupuje první materiál a také se intenzivně pracuje na přípravě programu, při kterém
počítáme s každou dívkou. Jakékoliv pozdější změny a nedodržení termínů nás zdržuje a
jednotlivým vedoucím přináší práci navíc. Opakované špatné zkušenosti z minulých let nás
tedy vedly k nutnosti ustanovit storno poplatky a poplatky z prodlení. V případě finanční tísně
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nebo jiných problémů je tedy vždy lepší zkusit se dostatečně dopředu domluvit s hlavní
vedoucí tábora na náhradním řešení.
Storno poplatky:
• odhlášení do konce května - vrácení 75% z účastnického poplatku
• odhlášení do 15. června - vrácení 50% z účastnického poplatku
• od 16. června dále již nelze vrátit nic
Odhlášení je nutné u hlavní vedoucí tábora (nejlépe e-mailem - vždy potvrdí přijetí zprávy).
Pokuty za pozdní platby:
• za opoždění platby bude za každý započatý týden po termínu naúčtováno dalších 100 Kč
(samozřejmě vyjma případů, na kterých se předem domluvíme)
• POZOR, počítá se datum, kdy dojde platba na účet - odešlete tedy platbu raději dříve a
počítejte se zdržením při mezibankovních transakcích!
Vyloučení z tábora
V případě opakovaného neuposlechnutí vedoucí, opuštění tábora bez dovolení nebo
dalšího vážného porušení táborových pravidel, může být dívka vyloučena z tábora bez
nároku na vrácení účastnického poplatku. Toto je však až krajní řešení a doufáme, že tábor
proběhne jako obvykle v klidném a kamarádském duchu.
V případě neplánovaného dřívějšího odjezdu účastníka tábora z důvodu nemoci nebo
vážného úrazu vám bude vrácena poměrná částka po odečtení již utracených výdajů.
Zdravotní péče
Na táboře budou vždy minimálně dva kvalifikovaní zdravotníci, kteří mají k dispozici plně
vybavenou lékárnu a izolaci. V případě potřeby využíváme služeb dětské doktorky nebo
pohotovosti v Jindřichově Hradci. Případné regulační poplatky jsou zahrnuty v ceně tábora.
Táborový program je náročný (výlety, vícedenní puťák, noční hry, …), věnujte proto,
prosím, velkou pozornost zdravotnímu dotazníku a uveďte pravdivě veškerá zdravotní
omezení vaší dcery. V případě potřeby využijte i zadní stranu dotazníku nebo podrobnosti
sdělte táborovému zdravotníku emailem. Na informace od dětí nemusí být brán zřetel.
Veškeré léky, které děti berou, odevzdejte na srazu táborovému zdravotníkovi, který bude
dohlížet na jejich užívání. Pokud je vaše dcera alergik, tak ji, prosím, dostatečně vybavte léky
a nezapomeňte to také uvést do zdravotního dotazníku.
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Stravování
Strava je zajištěna 5x denně s celodenním pitným režimem. Jídelníček je vyvážený, bohatý
na ovoce, zeleninu a mléčné výrobky. Jídlo si děti připravují v rámci služeb samy za pomoci
vedoucích. Potraviny jsou v závislosti na trvanlivosti nakupovány v Brně nebo na místě.
Čerstvé pečivo nám každý den dováží pekaři ze Slavonic.
Společné stravování je zajištěno od nedělní snídaně. Dejte proto, prosím, dětem na cestu
svačinu a večeři.
Uvítáme i vaše příspěvky ke zpestření jídelníčku. Současně se zavazadly můžete odevzdat
zavařeniny či jiné trvanlivé potraviny.
Buchtoden
V rámci „Buchtodne“ nám můžete v průběhu tábora poslat buchty, ovoce nebo podobné
potraviny. Stačí je donést správný den na správné místo. Všechny informace vám budou
upřesněny nejpozději v týdnu před táborem.
Kapacita auta, které bude buchty převážet, není neomezená, proto s buchtami, prosím,
neposílejte žádné další věci. Zapomenuté oblečení nebo vybavení pošlete poštou a počítejte
také s tím, že zaslané sladkosti budou, stejně jako buchty, rozděleny mezi všechny účastníky
tábora. Děkujeme za pochopení.
Posílejte prosím jen takový kousek upečeného táče, bábovky, perníku, jaký by právě vaše
dcera snědla. Hladem netrpíme a nechceme, aby se nám přebytek buchet kazil a lákal do
tábora nezvané lesní hosty!
Místo dalšího kusu buchty oceníme ovoce nebo třeba domácí marmelády.
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Seznam vybevení
Další vybavení :

Oblečení :

velký batoh na puťák = krosna

skautský kroj

malý batůžek na výlety

- košile

spacák

- šátek

karimatka

- krojové kalhoty dlouhé (jednobarevné)

deka

- krojové kalhoty krátké nebo sukně

polštářek, plyšák

trička s krátkým i dlouhým rukávem (7)

kapsář

mikiny či svetry (3)

ešus, hrnek, lžíce a malá lžička

tepláky (3)

plátěný obal na ešus

kraťasy (3)

láhev na pití 1,5l

bunda

zavírací nůž

pyžamo

škrabka na brambory

spodní prádlo, ponožky

baterka

šátek

a náhradní baterie

plavky

KPZ, uzlovačka

kšiltovka nebo klobouk

píšťalka

pláštěnka (nepoškozená)

skautský deník

pracovní oblečení (sbalit do vlaku)

skautská stezka nebo cestička světlušek

pracovní rukavice

blok a psací potřeby (i nůžky, lepidlo, …)

tenisky

kniha

pevné kotníčkové boty (pohorky) !!!

fotoaparát

sandály

hudební nástroj (kdo má)

holínky

zpěvníky

reflexní pásku

společenské hry

Hygienické potřeby :

pohledy, dopisní papíry, obálky, známky

kartáček a pasta na zuby

adresa domů, babičkám, …

kelímek na čištění zubů

střízlivé kapesné

hřeben

hodí se i deštník a ramínko na kroj

opalovací krém

Vybavení do dvojice :

sluneční brýle

igelit 1x8 m (na izolaci stanu

kolíčky na prádlo

motouz (cca 25m)

mýdlo nebo prášek na praní
deodorant

S sebou na sraz:

nůžky na nehty

-zdravotní dokumentace (potvrzení o bezinfekč

šitíčko

nosti, potvrzení lékaře, kartičku pojištěnce, očkovací

sponky a gumičky do vlasů

průkaz)

ručník a osuška

-případné

pytel na špinavé prádlo

dávkováním a příbalovým letákem)

(stačí starý povlak na polštář)

-rýsováčky (na upevnění igelitu)

toaletní papír (4)

-případné peníze do táborového obchodu

kapesníky

-kroj (na sebe na cestu)

zrcátko

-pláštěnka, pracovní oblečení

repelent

-jídlo a pití na první den
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léky

(podepsané,

s

vyznačeným

Vybavení
Podtržené věci uvedené v seznamu vybavení jsou naprosto nezbytné a povinné. Pokud
nevíte, kde se nějaké vybavení dá sehnat, nebojte se požádat o radu například vedoucí na
schůzkách.
V Brně v současnosti bohužel není kamenná prodejna se skautským vybavením. Krojové
doplňky a ešusy je ale možné nakoupit přímo z oddílového obchodu, kroje budeme před
táborem objednávat hromadně. S podrobnějšími informacemi se vám ještě ozveme.
Na táboře děti ocení také tzv. kapsář, který je možné zavěsit do stanu (do kapsiček pak
mohou dávat drobnosti, které by se jinak válely po stanu) a plátěný obal na ešus s poutkem,
za které jej mohou pověsit na stěnu kuchyně, kde máme ešusy uskladněné. Bez tohoto obalu
je nutné ešusy věšet přímo za držátka, což není příliš spolehlivé a ešusy se pak často zbytečně
ztrácí.
Zejména mladší děti by měly mít veškeré věci označené (např. vyšitím jména nebo
značkou, které dítě zná), při praní nebo na sušárce se mohou velmi lehce smíchat s cizími
věcmi. Používáte-li značku, nakreslete ji, prosím, do přihlášky (aby značku poznali i vedoucí),
ulehčí to práci.
Elektronické hračky (mp3 přehrávače, videohry,...), prosím, nechejte doma (pouze s
výjimkou fotoaparátu, které naopak doporučujeme). V přírodě je spousta věcí, které tyto
"nezbytnosti" civilizace mnohonásobně nahradí, navíc v táborových podmínkách elektronika
dost trpí (vlhkost, nestálost teplot...). Místo elektroniky je lepší oblíbený plyšák. Pokud si dívky
přesto elektroniku přivezou a budou s ní vyrušovat, bude jim zabavena a vydána na konci
tábora.
Velký batoh = krosna
Každoročně se setkáváme se špatnými outdoorovými batohy. Je opravdu důležité, abyste
toto nezanedbali, klidně i investovali do nového batohu, ušetříte tak svým dětem mnoho
nepohodlí, bolesti a problémů se zády. Uprostřed tábora se chodí na tzv. puťák, kdy jsou
holky tři dny mimo tábor, spí v přírodě, vaří si na ohni a všechny své věci s sebou nesou na
zádech.
Jak takový batoh vypadá: má nastavitelný, vyztužený zádový systém, ventilace zajišťuje
odvětraná záda; má polstrované, nastavitelné ramenní popruhy; utažitelný bederní pás, který
odlehčí páteři – v opačném případě se ničí záda. Praktické jsou popruhy na uchycení
karimatky a dalších maličkostí. Myslíme si, že nejmenší vhodná velikost batohu je 35 litrů pro
nejmenší, starší holky potřebují velikosti od 40 po 65l. Bližší informace vám jistě rádi podají v
jakýchkoli outdoorových prodejnách (např. Decathlon, Sportisimo, RockPoint…).
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Pohorky = kotníčkové boty
Dalším problémem jsou boty. Pokud byste nevěděli, do čeho investovat, pak pořádná
krosna a pohorky jsou na prvních místech.
Pohorky jsou vysoké boty kryjící kotník, který tak zpevňují a snižují riziko vymknutí. Jsou
nepromokavé, často s polopropustnou membránou – voda dovnitř nejde, ale pot se
odpařuje. Příkladem takové membrány je např. Goretex. Kožené boty je nutné krémovat,
boty z jiných materiálů se proti promočení impregnují spreji.
Druhou důležitou charakteristikou je pevná podrážka a pohodlnost boty, které spolu úzce
souvisejí. Podrážka musí být členitá, aby neklouzala po mokrých kamenech či kořenech;
dostatečně tlustá, aby vyrovnávala kamenitý terén; a z příslušného materiálu, který opět brání
proti skluzu, zajišťuje pohodlnost boty a podílí se na délce životnosti.
Bota musí být už při zkoušení pohodlná a nesmí nikde tlačit. V opačném případě vznikají
bolavé a chůzi ztěžující puchýře.
Není přípustné, aby se tyto boty zaměňovaly s městskými, pohorky musí být koupené v
obchodě se sportovními potřebami. Bota má vliv na zdraví. Určuje postavení chodidla a jeho
klenby, od čehož se odvíjí celé držení těla. Kombinace špatných bot a špatného batohu je
proto nanejvýš škodlivá.
Ekologický šampon a mýdlo
Jelikož táboříme v přírodě na zelené louce bez jakýchkoli civilizačních výdobytků, je nutné
se chovat šetrně k prostředí, které nám dává tolik ze svých ubývajících pokladů. Umývat se
ekologickou drogerií je to nejmenší, co můžeme udělat pro místní mikroflóru. Proto jsme se
rozhodly hygienické potřeby nakoupit pro všechny hromadně a tím vám ušetřit čas sháněním
šetrných variant. Šampon, mýdlo ani sprchový gel prosím s sebou nebalte.
Balení, odevzdání věcí
Věci je vhodné sbalit do bedny nebo kufru, rozměrné věci pak do velkého batohu. Dobře
si rozmyslete, co všechno je na tábor potřeba a co už je zbytečné. Dodávka, která nám věci
vozí, není nafukovací. Děti prosím sbalte do 2 zavazadel. Mějte na paměti, že zavazadla se
několikrát překládají, je tedy potřeba, aby byla dostatečně odolná a kompaktní. Veškerá
zavazadla je nutné odnést před odjezdem ve čtvrtek 27. 6. v 17:00 - 19:00 na srub, kde budou
později naložena na nákladní vůz a dovezena na tábořiště. Každé zavazadlo viditelně
označte nápisem "Astry" nebo písmenem "A". Věci jsou převáženy zároveň s věcmi ze
stopařského tábora a mohly by se promíchat.
Na sraz dětem nabalte jen malé batůžky se svačinou a pracovním oblečením (budou ho
potřebovat hned po příjezdu na tábořiště - ještě před dovezením kufrů).
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Mobily, balíky
Mobily nebudeme dívkám zabavovat ani zakazovat, zvažte ale, jestli není lepší, nechat je
doma. Na táboře není možné dětem mobily dobíjet, takže baterie stejně dlouho nevydrží.
Zato je velká šance, že se někde ztratí, navlhnou,.... Mnohem vítanějším způsobem
komunikace jsou dopisy a pohledy, které každý obvykle ocení mnohem více než SMSku. V
případě potřeby se s vámi děti mohou spojit přes mobil hlavní vedoucí. Nebude zapnutý
nepřetržitě, pokud se tedy nedovoláte, napište prosím SMS se stručným popisem problému
a vedoucí se vám co nejdříve ozve.
Prosím, neposílejte dětem na tábor balíky se sladkostmi. Sladká jídla a svačiny jsou
zařazeny v jídelníčku. Dopisy nám pošťáci navíc nevozí přímo do tábora, ale nechávají je u
starého pána v Dolním Radíkově, nechceme ho zbytečně obtěžovat (na rozdíl od dopisů,
které mu pošťáci házejí do schránky, balíky musí přebírat osobně). Případné trvanlivé
sladkosti tedy přibalte dětem do kufru a v průběhu tábora jim o to více pište a balík pošlete
jen v případě, že potřebujete dceři předat zapomenuté táborové vybavení.
Táborový obchod, kapesné
Letos bylo opět možné zároveň s registrací vložit určitou částku na účet oddílového
obchodu. Pokud jste této možnosti nevyužili, doporučujeme na oddílový účet vložit základní
částku odevzdáním peněz na srazu zároveň se zdravotnickou dokumentací. Pro dívky, které
budou na táboře skládat slib, doporučujeme 150 Kč, ostatním stačí méně. Tyto peníze může
vaše dcera využít ke koupi krojového vybavení (šátek, šňůrka, nášivky,... ), dopisních známek,
obálek a dalších drobností. Po táboře dostanete zprávu, na co byly peníze použity a jaká
částka dětem zůstává na účtu. Pokud budete chtít zbylé peníze vrátit na konci tábora,
zdůrazněte to, prosím, vedoucí při odevzdání této částky. V opačném případě peníze
zůstanou na oddílovém účtu a vaše dcera si za ně bude moci drobné skautské vybavení a
nášivky dokoupit kdykoliv během roku.
Tyto peníze však nejsou určené na nákup sladkostí nebo suvenýrů a dívkám je k těmto
účelům nepředáme. Případné kapesné tedy dejte přímo jim, ale mnoho příležitostí k utrácení
na táboře stejně mít nebudou.
Je možné, že některým dívkám zbyla v oddílovém obchodě určitá částka z loňska. Před
táborem pošleme přesný seznam, kolik kdo v oddílovém obchodě má.
Schůzka rodičů
Ve středu 10. dubna proběhne na srubu od 20:00 do 21:00 předtáborová schůzka rodičů.
Všechny důležité informace jsou v této brožuře, takže vaše účast na schůzce není nutná. Což
neplatí pro rodiče, jejichž dcera pojede na tábor poprvé, Vás prosíme, abyste se na schůzku
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dostavili. Pokud máte nějaké dotazy, chcete znát další podrobnosti, seznámit se s částí
táborových vedoucích, i Vy ostatní jste srdečně zváni.
Máte-li jakékoliv další otázky a na schůzku se nemůžete dostavit, můžete se samozřejmě
kdykoliv obrátit na vedoucí svých dětí nebo na hlavní vedoucí tábora – Iwy.
Jak můžete pomoci
Pokud chcete tento tábor podpořit, uvítáme jakoukoliv materiální pomoc (nabídky
bezplatného či výhodného pořízení potravin, léků a dalšího zdravotního materiálu,
táborového vybavení, kopírování, atd.).
Dále od rodičů jako každý rok velmi uvítáme jednorázovou fyzickou pomoc, bez které
bychom se jen stěží obešli. Oceníme pomoc se stavbou a při nakládání a vykládání věcí. S
bližšími informacemi vás ještě budeme postupně kontaktovat.
Pokud chcete dětem přilepšit jídelníček například domácí zavařeninou, marmeládou nebo
kompotem, předejte potraviny vedoucímu při odevzdávání věcí nebo je pošlete zároveň s
buchtami na tzv. Buchtoden.
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Vedení tábora – kontakty

Hlavní vedoucí tábora:
Iwy – Barbora Hynštová
tel.: 733 221 913
e-mail: iwy@skaut.cz
Zástupce hlavní vedoucí:
Arya – Klára Trávníčková
tel.: 773 225 221
e-mail: klara.arya@gmail.com
Zdravotník:
Pomněnka – Kateřina Janáčková
tel.: 739 992 739
e-mail: kat.janacek@gmail.com
Hospodář:
Arya – Klára Trávníčková
tel.: 773 225 221
e-mail: klara.arya@gmail.com
Vedoucí kuchyně:
Riky – Markéta Sehnalová
tel.: 739 269 070
e-mail: megyseh@seznam.cz
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Důležité informace
Termín tábora:

29. 6. – 20. 7. 2019

Cena tábora:

3 300 Kč

Číslo účtu:

č. 230 028 3275 / 2010 (Fio banka)
Variabilní symbol: 112 + prvních 6 číslic rodného čísla vaší dcery
(např.: 112 956027)

Adresa tábora:

LST Astry
Dolní Radíkov
380 01, pošta Dačice

Schůzka rodičů:

středa 10. 4. 2019 v 20:00 – 21:00
na srubu (Milénova 16, Lesná)

Odevzdání papírové přihlášky, zdr. dotazníku a zaplacení tábora je nutné:
do úterý 30. 4. 2019
(Platba musí do tohoto data dorazit na účet!)
Odevzdání věcí:

čtvrtek 27. 6. 2019 v 17 – 19 hodin
Srub – Milénova 16, Lesná

Sraz:

sobota 29.6. 2019 - 6:40 na Hlavním nádraží
(odjezd 7:27 směr Jihlava, R 668 Rožmberk)

Odevzdání buchet:

s největší pravděpodobností
pátek 12. 7. 2019, tento den i místo bude upřesněno

Návrat:

sobota 20. 7. 2019 - 18:30 na Hlavním nádraží
(vlak R 667 Rožmberk ze směru od Jihlavy)
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