
Junák – český skaut, středisko Lípa Roztoky, z. s. 

1. oddíl skautek 

Základní informace k táboru 2020 a závazná přihláška 

Místo: tábořiště Drnovka 

GPS: 49°32'42.69"N,13°10'5.84"E, kraj Plzeň-jih, mezi obcemi Merklín a Buková 

Tábořiště si již tradičně pronajímáme od skautského střediska Přeštice. 

 

Děti spí po dvojicích ve stanech s podsadou, spí se na 
dřevěných postelích. Nutná je karimatka a kvalitní spacák.  
Součástí tábora je dřevěná krytá kuchyně a jídelna. V případě nepříznivého 
počasí je zde dostatek prostoru, kde může probíhat program. Umývárna je 
vystavena v lese za pomoci přírodní sprchy a vojenského „koryta“ s kohoutky s 
vodou. K dispozici máme chemické záchody tzv. Toi-Toi. 
 

 

U tábořiště býval rybník, ale pár let zpět byl bohužel vypuštěn. Kousek od tábořiště v lese je ale lesní rybník, kde 
jsme se byly v minulých dvou letech několikrát koupat. Dále je nedaleko tábořiště veřejné koupaliště za přijatelné 
vstupné. Pitnou vodu do tábořiště denně dovážíme z veřejného ověřeného vodovodního zdroje.  

 

 Základní termín: neděle 26. 7. - 9. 8. 2020 (skautky, světlušky) 

 Zkrácený termín: sobota 1. 8. - 9. 8. 2020 (benjamínci) 

Cena základního termínu: 4200,-Kč 

Cena zkráceného termínu: 2520,-Kč 

Cena zahrnuje pronájem tábořiště, stravu 5x denně, pitný režim, dříví, výlety, vstupné, jízdné a celkové materiální 
pokrytí akce. Poplatek jsme oproti minulým rokům navýšily o 20,- Kč/den 

Informace k platbě dodáme, až bude situace ohledně koronaviru v ČR jasnější.  

Datum splatnosti nevratné zálohy, která činí 600,- Kč (skautky, světlušky)/500,- Kč (benjamínci), bude nejdříve 14 
dní po obnovení činnosti Junáka.  

 

Možnost platby zálohy a táborového poplatku: převodem na účet nebo v hotovosti (pouze vůdkyni tábora, 
zástupkyni či hospodáři tábora). Preferujeme platbu na účet.  

  číslo účtu střediska:162832379/0800 

  variabilní symbol: rodné číslo dítěte 

  zpráva pro příjemce: jméno dítěte, táborový poplatek 

Pokud potřebujete potvrzení o platbě či fakturu pro zaměstnavatele (příspěvek zaměstnavatele na pobyt dítěte na 
zotavovací akci) obraťte se včas na vůdkyni tábora. 

 

 

 

 

http://ubytovani.e-skaut.cz/info/drnovka/


Program  

DYNASTIE MING CHÁO 

Letos se prostřednictvím táborové hry přeneseme do období starověké Číny. Víc vám toho zatím prozrazovat 

nebudeme, ale čeká nás spoustu dobrodružství, budeme stavět Velkou čínskou zeď, seznámíme se s čínskou 

kulturou a možná uvidíme i čínského draka! 

Co ale nesmí chybět nikomu v Číně, je jejich typický slaměný klobouk. Prosíme tedy, aby každá z děvčat jeden 

takový na táboře měla. Důležitý je především tvar, to, že je slaměný, pro nás není důležité, ale je třeba, aby 

„přežil“ celý tábor.  

 

 

  

 

 

 

Celé vedení oddílu dlouhodobě pracuje na přípravě tábora pro letošní rok. Připravujeme pestrý program na každý 

den. Ústředním dějem tábora je celotáborová hra, která je, kromě jiného, založena na schopnosti kolektivní 

spolupráce táborové družiny (mladších a starších děvčat atp.). 

 

Náplní programu jsou dále  

 hry a sportovní aktivity 

 zpěv 

 výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí 

 koupání 

 rozvíjení samostatnosti ale i odpovědnosti za kolektiv 

 dále tvořivost a rukodělné činnosti  

 vnímání přírody a získávání nových zkušeností a dovedností 

 

 

Část programových bloků je společná pro táborové družiny (benjamínci, světlušky a skautky dohromady), a část 

bude probíhat v rámci celoročních družin (benjamínci, světlušky, skautky samostatně). Plánujeme zapálení 

slibového ohně. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stravování 
Stravování je zajištěno 5x denně v podobě snídaně, dopolední a odpolední svačiny, oběda a večeře. Dále je zajištěn 
a kontrolován dostatečný pitný režim.  
Děvčata se budou podílet na přípravě jídla pod vedením zodpovědné osoby. Vaří se v táborové kuchyni na 
kamnech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balení věcí 

Veškeré osobní věci dětí je třeba zabalit do kufru (na tábor nejezdíme s batohem). Spacák a karimatku zabalte 
samostatně do igelitového pytle (aby spacák neprovlhl), vše označte jménem dítěte. Seznam doporučeného 
vybavení dostanete s předstihem. 

 

Odjezd na tábor 

 Všechna děvčata pojedou vlakem, světlušky a skautky v prvním termínu, benjamínci v druhém termínu. 

 Táborové a oddílové věci povezeme společně autem v neděli 26. 7. 2020 z Osady 

 Osobní věci světlušek a skautek povezeme také společně velkým autem v neděli 26. 7. 2020 

 Pro osobní věci benjamínků jsou dvě možnosti. Buď se musí odvézt s předstihem již 26. 7. 2020  s věcmi 
všech ostatních a nebo se najde ochotný rodič, který odveze všechny věci benjamínků až v sobotu 1. 8. 
2020  

 

Odjezd z tábora 

Dopravu dětí z tábora si zajišťují rodiče sami v den ukončení tábora (tedy v neděli 11. 8.) dopoledne. 

 

Dokumentace k táboru 

 přihláška na tábor 

 vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Potvrzení má platnost 2 roky pokud nenastala změna 
zdravotního stavu. Platí pro všechny zotavovací akce (tábory, školy v přírodě apod.). Součástí je potvrzení o 
řádném očkování. Na tábor je nutné mít originál, který v případě zájmu po táboře vrátíme. 

 originál kartičku zdravotní pojišťovny 

 očkovací průkaz 

 bezinfekčnost  

 děvčata nad 15 let navíc posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi – tzv. „papír na hlavu“ 



 

Přihláška na tábor (viz. poslední strana) 

Řádně vyplněnou přihlášku je třeba vedení oddílu odevzdat do 19. 4. 2020 

Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodly pro odevzdání přihlášek trochu netradiční formou. 

Přihlášky, prosím, vložte do schránky na jedné z následujících adres: 

Roztoky 

Tereza Hůlková, Nad Vinicemi 503 

Petra Hušková, Nad Vltavou 2150 

Petra Farghali, Spěšného 2121 

Eliška Kratěnová, Masarykova 651 

Markéta Krajinová, Šaldova 1603 

 

Velké Přílepy 

Anna Kubaštová, Halasova 722  

 

Pomoc rodičů s organizací a přípravou tábora 

Přivítáme jakoukoliv pomoc s přípravou tábora 

 možnost barevného tisku a kopírování 

 drobné ceny a odměny pro děti  

 materiál k rukodělné činnosti (bavlnky, knoflíky, látky, barevné papíry, lepidla apod.) 

 zvláště oceníme fyzickou pomoc :-) se zabydlením přímo na tábořišti v den příjezdu, pomoc při zpracování 

dříví na vaření (řezání, štípání...) 

 pokud máte někdo možnost zajistit velké auto /malý kamion :-) / na odvoz veškerého táborového vybavení 

kontaktujte vedení tábora 

 

    Děkuji, 

 

Za vedení oddílu Tereza Hůlková – Uzlík 
  



 
Junák – český skaut, středisko Lípa Roztoky, z. s. 

1. oddíl skautek 

 
Závazná přihláška na skautský 

letní tábor 2020 

 
Přihlašuji svou dceru..................................................................................................... 
 

rodné číslo ................................................................................................................... 
 
bydliště............................................................................................................................ 
 

Na skautský letní tábor 1. oddílu skautek pořádaný v termínu  
(dle věkové kategorie dítěte označte danou variantu) 

 

 od 26. července do 9. srpna 2020 včetně  
 od 1. srpna do 9. srpna 2020 včetně 

 

 
 Prohlašuji, že za svou dceru uhradím táborový poplatek  

 (v částce 4200,-Kč resp. 2520,-Kč) 
 

 Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a a souhlasím s následujícími podmínkami 
účasti: 

 jedná se o stanový tábor  

 návštěvy rodičů nejsou dovoleny  

 rodiče jsou povinni děti převzít po ukončení tábora osobně a cestu zpět z tábora si zajišťují 
sami  

 případný finanční zůstatek z tábora bude použit pro potřeby oddílu  

 používání mobilního telefonu dětem na táboře není povoleno  

 při hrubém porušení kázně může být dítě vyloučeno z tábora bez nároků na vrácení 
účastnického poplatku, totéž platí při uvedení neplatných údajů v „Prohlášení zákonných 
zástupců dítěte“ 

 souhlasím s tím, aby má dcera byla dopravována autem a to za účelem zajištění průběhu 
tábora 

 
V..................................................... dne.............................  
 

..................................................................  
podpis rodičů (zákonného zástupce dítěte)  

 
 


