TÁBOR 2015 v Boru u Skutče
(4. 7. - 18. 7. 2015)
Vážení rodiče,
tento materiál má posloužit jako zdroj informací, který Vám (snad) pomůže při rozhodování, zda
by mělo či nemělo jet Vaše dítě na skautský tábor. Najdete v ní termíny (kdy co poslat, platit,
odevzdat...) a základní informace o tom, jak skautský tábor funguje. Doufám, že Vás neodradí ani
občasná skautská hantýrka (na konci textu najdete vysvětlivky). V případě jakýchkoli dalších dotazů se
nebojte obrátit na mne, vůdce oddílu nebo na rádce družin.
Srozumitelné čtení přeje
Lída (Ludmila Dalecká)
vedoucí tábora a vedoucí střediska
Skautský tábor hlineckého střediska probíhá již tradičně prvních 14 dní v červenci. Na tábor jezdí
celé středisko (od vlčat a světlušek, přes skauty a skautky až po rovery a rangers). Již tradičně táboříme
ve starém lomu mezi Prosečí a Borem u Skutče.
VEDENÍ TÁBORA
Ludmila Dalecká – vedoucí tábora a vedoucí střediska v Hlinsku. Má složenou vůdcovskou
zkoušku. V civilu pracuje v SLS Vysočina.
Monika Jehličková – vedoucí 1. oddílu světlušek. Má složenou čekatelskou zkoušku, v současnosti
je studentkou Pdf na UP v Olomouci.
Mirek Křesťan – zdravotník tábora a vedoucí 2. oddílu, připravuje spolu s rádci program pro
vlčata. Ze skautských kvalifikací se pyšní čekatelskou zkouškou. Mirek pracuje v Chrudimské nemocnici a
také tvoří posádku v RZS.
Martina Lukášková (Matylda) – vedoucí 3. oddílu skautek, má na starosti program pro skautky a
během roku studuje logopedii na UHK.
Martin Hyrš (Tahoun) – vede 4. oddíl skautů, má složenou čekatelskou zkoušku a spolu s rovery
připravuje program pro skauty. Tahoun jakožto stavební inženýr pracuje jako projektant ve stavební
firmě.

TERMÍNY
Do 15. 6. 2015 je potřeba odevzdat přihlášku na tábor – nejlépe vůdci oddílu, popř. rádci družiny,
Za závazné přihlášení na tábor se považuje odevzdání přihlášky na tábor. Pozdější přihlášení lze pouze
po konzultaci s vedoucím oddílu.
Středisková rada podle rozpočtu tábora schválila letošní poplatek pro děti na 2.200 Kč. Pokud
byste měli problém částku v termínu uhradit, nebojte se obrátit na mne nebo na vedoucí/ho oddílu, po
domluvě lze i tento problém vyřešit (například splátkovým kalendářem). Částku zasílejte na náš
střediskový účet číslo 244058129/0300, v poznámce uveďte jméno účastníka.
Na tábor budeme odjíždět v sobotu 4. 7. 2015 ve 13.00 od zimního stadionu a vrátíme se tamtéž
v sobotu 18. 7. 2015 kolem 14.00 (děti nebudou po obědě). Prohlášení o bezinfekčnosti se odevzdává
spolu s očkovacím průkazem, posudkem od lékaře a kartičkou zdravotní pojišťovny při odjezdu na tábor
zdravotníkovi tábora.
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UBYTOVÁNÍ
Děti jsou ubytované odděleně podle pohlaví po dvou v podsadových stanech. Do toho, jak chtějí
být ubytované, se snažíme nezasahovat, pouze v případě neshod řešíme vzniklé konflikty. Spí se
na molitanových matracích ve spacáku. Doporučujeme si s sebou vzít nějaký polštářek (popřípadě
i plyšáka jako lék na stýskání). Vedení spí povětšinou ve větších stanech, které mají své speciální názvy
jako vůdcák, rangersák, roverák,... Další táborové stavby jsou kuchyň, jídelna, tee-pee.
STRAVOVÁNÍ
Stravování na táboře zajišťují dobrovolníci, většinou z řad starších skautů (oldskautů) nebo z řad
rodičů dětí. Letošní hlavní kuchařkou je Ludmila Dalecká ml.. Má-li vaše dítě nějaké potravinové alergie,
prosíme o zprávu vůdci tábora už před táborem. Z minulých let máme zkušenosti s alergií na lepek i na
mléko…
Jídlo je podáváno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Vždy je alespoň jedno
z nich teplé (většinou oběd – v případě delší výpravy večeře). Svačiny a přesnídávky bývají v podobě
ovoce nebo zeleniny a nějakého pečiva, jogurtu nebo sušenky. Jídlo je v kuchyni k dostání na požádání
kdykoli. Nápoje jsou v kuchyni k dispozici po celý den – za tepla šťáva, v chladnějších podmínkách teplý
čaj.
Na vaření se podílí i děti - na každé dítě vyjde většinou jedna služba za tábor.
Chcete-li dětem přibalit nějakou tu dobrotu na přilepšení, zvažte skladovací podmínky tábora (ve
stanu může být přes den až 40°C) a zásobujte v rozumném množství.
HYGIENICKÉ PODMÍNKY
Toalety máme na táboře suché („latríny“), které jsou kousek za táborem. U nich je k dispozici
voda k opláchnutí rukou.
Umývárky jsou kohoutky se studenou pitnou vodou, slouží hlavně k základní hygieně (mytí rukou,
čištění zubů,...).
„Kačárna“ je prázdný podsadový stan s lavóry, kam se chodíme mýt. Z kuchyně si děti naberou
teplou vodu a za pomoci starších si ji přenesou až do stanu.
Polní sprcha je zprovozňována podle potřeby (přibližně jednou za 4 dny), protože se jedná o
poměrně technicky náročnější akci.
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Zdravotníkem tábora bude pro letošní rok Miroslav Křesťan. S menšími úrazy, které bude potřeba
pouze „dezinfikovat a zalepit“ mohou děti přijít i za našimi pomocnými zdravotníky, kteří mají splněné
podmínky pro zdravotníky (takřka všichni). V případě těžších úrazů jezdíme do Hlinska na pohotovost
nebo do chrudimské nemocnice.
Má-li vaše dítě nějaká zdravotní omezení, prosím upozorněte nás už v přihlášce. Ošetřující lékař
vašeho dítěte by měl tyto údaje napsat i do posudku o zdravotní způsobilosti. Pokud si všimnete, že
na něco zapomněl, napište nám vzkaz na lísteček a vložte do očkovacího průkazu.
Užívá-li vaše dítě nějaké léky pravidelně (nebo při např. alergické reakci), předejte je při odjezdu
zdravotníkovi. Na krabičku napište jméno dítěte a pokyny k užívání. Nezapomeňte poslat i příbalový
leták!
SKLADBA PROGRAMU
Táborový program je připravován několik měsíců dopředu. Z pohledu dětí je asi nejdůležitější
celotáborová etapová hra protkaná nějakou legendou. Jednotlivé etapy jsou pak zaměřeny na přírodu,
sport a rozvoj různých dovedností a znalostí. Program je předně zaměřen na rozvoj spolupráce družin,
aby fungovaly jako tým, tábor je vyvrcholením jejich celoroční činnosti, proto je dobré, když se ho
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zúčastní celá družina, spojují je pak společné zážitky a pokud někdo na tábor nejede, může se cítit na
začátku nového školního roku poněkud „mimo“.
Snažíme se také připravovat společné programy pro koedukované nebo věkově smíšené skupiny,
aby se děti mezi sebou lépe poznaly a starší se naučily pomáhat mladším.
Hlinecké středisko se „specializuje“ na lanové aktivity - světlušky a vlčata se dostanou pouze
na nízké překážky, pro starší jsou připravené vysoké překážky i slaňování. Další specialitou je lukostřelba,
která je až pro děti nad 12 let.
Tábořiště v Boru je umístěno kousek od koupaliště, kam za pěkného počasí chodíme. Nádherné
okolí nabízí zajímavé náměty k výpravám – Pivnice, Toulovcovy Maštale,… Tři večery jsou věnovány
táborovým ohňům.
NOČNÍ HLÍDKY
Na táboře držíme hlídky vždy ve dvojicích, děti se střídají v intervalu dvou hodin. Mladší děti
mívají buď první nebo poslední hlídku (mezi 22:00 a 24:00 nebo mezi 4.00 a 6.00). Hlídka na stan vyjde
přibližně každou 4. noc.
SKAUTSKÝ KROJ
Nevyžadujeme, aby děti měly do tábora kroj. Pokud byste ho dětem chtěli pořídit (třeba jako
dárek za vysvědčení), tak vás vyjde přibližně na 600 Kč a objednávky vyřizuje Lída Dalecká, kterou
zastihnete úterý až pátek na Betlémě (pracuje jako průvodkyně). Další možností je kroj objednat přes
skautský obchod http://www.junshop.cz.
Rádi bychom, aby každé dítě mělo šátek (vlčata a světlušky žlutý, skauti a skautky hnědý)
a turbánek. Šátek stojí 43 Kč, turbánek 25 Kč a bude možnost si obojí koupit přímo na táboře.
TELEFONY NA TÁBOŘE
Děti si s sebou telefon vzít mohou, ALE: neneseme odpovědnost za zničení (telefony při špatném
skladování často navlhnou) a nejsme schopni zajistit dobíjení baterie.
Pokud dětem budete volat, doporučujeme využít dobu osobního volna – mezi
19.30 a 21. hodinou. Před táborem dětem vysvětlete, ať mají telefon po většinu času vypnutý, aby se jim
nevybil a ať ho skladují v suchu.
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NÁVŠTĚVY NA TÁBOŘE
Návštěvní den je zpravidla 2. neděli (letos vychází na 12. 7. 2015) a to od 14.00 do 22.00. Jezdí
většina rodičů a na táboře bývá tento den volnější program. Dáváme dětem možnost opustit spolu
s rodiči tábor. Prosíme, nevozte děti domů! Okolí tábořiště přímo vybízí k procházkám nebo sběru
borůvek. Odchod z tábora vždy nahlaste rádci dne. Děti by měly být do 16.00 zpět.
Od 16.00 je organizován program pro rodiče s dětmi. Nemusíte se bát žádného terénního plížení,
připraveny budou spíše menší zábavné aktivity v okolí tábora. Po programu následuje večeře - opékání
buřtů na ohni. Jste srdečně zváni, ale špekáčky zajišťujeme pouze pro táborníky, rodiče z organizačních
důvodů prosíme, aby si dovezli vlastní – dle vlastní spotřeby . Od 20.00 proběhne nástup a po něm
táborový oheň (i na něm s Vámi počítáme). Předpokládaný konec programu odhadujeme na 22.00.
Chápeme, že máte trochu strach z průběhu tábora, že se dětem během tábora bude stýskat. Je
to běžná situace, která se většinou spraví sama, aniž byste na tábor museli jezdit. Pokud se za dětmi
vydáte jindy než v návštěvní den, je možné, že dítě v táboře vůbec nezastihnete. Navíc se svou návštěvou
dětem znovu připomenete a hrozí,
že budou po vašem odjezdu smutné.
Berte v potaz i ostatní děti – ty
si pak myslí, že na ně jejich rodiče
nemyslí a proto nepřijeli. Proto
prosíme, svou návštěvu jindy než
v návštěvní den důkladně zvažte a
promyslete.
tábořiště

SLOVNÍČEK
Rádce dne = člověk, který daný den „píská“ nástupy, bývá celý den v kroji
Skautský kroj = košile (pěší=hnědá), šátek (vlčata a světlušky žlutý, skauti a skautky hnědý, mohou být
i jiné z různých akcí apod.), šňůrka (vlčata a světlušky žlutá, skauti a skautky zelená, roveři a rangers
červená, vedoucí bílá), různé nášivky
Roveři a rangers (R&R) = skautující středoškoláci a vysokoškoláci, pomáhají s přípravou programu,
zajištěním zázemí tábora, občas je program připraven i pro ně; rover = kluk, rangers = holka
Čekatelská zkouška (ČZ) = skautská zkouška pro 15ti a víceleté; skládá se z psychologie, pedagogiky,
metodiky, bezpečnosti, zdravovědy,…
Vůdcovská zkouška (VZ) = skládá se až po ČZ; pro 18ti a víceleté; kvalifikace MŠMT pro hlavního
vedoucího dětského tábora; oblasti pedagogika, psychologie, táboření, hospodaření, právo, plánování…
KONTAKTY:
vůdce tábora
faktury pro zaměstnavatele
krojové potřeby
zdravotník

Lída Dalecká (724 525 807)
Radka Machatová (728 119 424)
Lída Dalecká ( 724 525 807)
Mirek Křesťan (732 931 506)

lida.dalecka@seznam.cz
machatova@dreamnet.cz
lida.dalecka@seznam.cz

Další kontakty (na vedoucí oddílů, střediska) najdete na http://hlinsko.skauting.cz v sekci Kontakty.
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