
1. oddíl skautek
středisko Lípa Roztoky

TÁBOR DRNOVKA 2020 – DŮLEŽITÉ INFORMACE
(vše co potřebujete vědět před táborem)

Termín tábora (skautky, světlušky): 
neděle 26.7. - sobota 8.8. 2020 (!!pozor změna)

Termín tábora (benjamínci): 
sobota 1.8. - sobota 8.8. 2020 (!! pozor změna)

Místo: skautské tábořiště Drnovka (mezi obcemi Kloušov a Merklín u Přeštic, Plzeňský kraj)

Možnost platby táborového poplatku přes účet: 
číslo účtu střediska:162832379/0800
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Termín pro zaplacení tábora je do 30.6. 2020

Kontakt na tábor pro nutné zprávy: vůdkyně oddílu Tereza Hůlková – Uzlík 
 tel.: 777 178 503 (posílejte SMS zprávy)

Vybavení:
Nakládání oddílového táborového vybavení do auta na odvezení na tábořiště proběhne v Osadě dne 

26.7. v 8:00 hodin

Prosíme o pomoc všechny rodiče, věcí pro zajištění tábora vozíme hodně a tak pomoc opravdu 
potřebujeme, děkuji.

Osobní věci dětí přivezete společně s dětmi na tábor.

Prosíme ochotné rodiče i o pomoc s vyložením a zabydlením táborového vybavení přímo na 
tábořišti. 
Co to znamená? To znamená vzít si pracovní oblečení, odjet ráno na tábořiště (vlastním vozem) tam
vyložit z auta všechny oddílové věci (potraviny, nádobí, sportovní vybavení, materiál k programu 
apod.) a vše uklidit. Nařezat a nasekat základní zásobu dříví na topení. A další dle aktuální situace. 
Letos budete muset podepsat „bezinfekčnost“ stejně jako pro děti.
Zájemci se prosím hlaste Uzlíkovi.

Příjezd skautek, světlušek na tábor
 Letos přivezete děti vlastní dopravou na tábor. 
 Zaparkujete vedle cesty na louce nad táborem (nesmíte vjíždět přímo do tábora). 
 Děti vyložíte na předem určeném místě (na louce vedle tábora, zde si je převezme vedení 

tábora) 
 Poté předáte osobní věci dětí na tábořiště (do jídelny). Je tedy opravdu nutné vše řádně 

zabalit do kufru a spacák do pytle a důkladně označit.

Doba příjezdu na tábor (předání dětí) v neděli 26. 7. 2020 ve 14:00 hodin



Příjezd benjamínků na tábor

 Letos přivezete děti vlastní dopravou na tábor. 
 Zaparkujete vedle cesty na louce nad táborem (nesmíte vjíždět přímo do tábora). 
 Děti vyložíte na předem určeném místě (na louce vedle tábora, zde si je převezme vedení 

tábora) 
 Poté předáte osobní věci dětí k odvezení na tábořiště. Je tedy opravdu nutné vše řádně 

zabalit do kufru a spacák do pytle a důkladně označit. 
 Upozorňujeme, že nesmíte vstoupit do tábořiště.

Doba příjezdu na tábor (předání dětí) v sobotu 1.8. 2020 ve 14:00 hodin

Popis cesty: do Merklína u Přeštic, pak je to odbočka na Kloušov, cca 300m za Kloušovem je 
odbočka doprava na polní cestu, ta se po pár metrech rozdvojuje a stáčí doleva. Ještě před odbočkou
je již prostor k zaparkování. Prosíme, parkujete ohleduplně k ostatním a k přírodě. Cesta musí zůstat
průjezdná. Komu nevadí pár kroků navíc, může samozřejmě parkovat i dál od tábořiště. Lze využít i
prostor, kde jste parkovali minulé roky (kdo zná), ale je nutné tábor obejít a dojít na louku nad 
táborem (nelze vstoupit do tábora přes les!)

GPS souřadnice: 49.5457631N, 13.1698203E

Před nástupem na tábor budeme vybírat (skautky, světlušky předat Uzlíkovi, benjamínci Petříkovi):
 vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte
 originál kartičku zdravotní pojišťovny
 očkovací průkaz
 léky, které dítě užívá (pravidelně nebo při obtížích) - podepsané, v originálním balení, v 

dostatečné množství, s rozpisem užívání
 bezinfekčnost – musí být datum odjezdu na tábor, podpis rodičů
 látkové roušky v sáčku (podepsané)
 ostatní dle domluvy- bábovku apod. :-)



Děvčata nad 15 let 
 Posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi – tzv. „papír na hlavu“.  Vystavuje jej 

praktický lékař.
 Potravinářský průkaz, v němž praktický lékař osvědčí zdravotní způsobilost k činnostem 

epidemiologicky závažným

Kdy budete předávat veškerou dokumentaci je třeba ještě domluvit. Ideální představa je ještě v 
Roztokách při nakládání oddílového vybavení do auta. Kdo se nebude moci zúčastnit, předá 
dokumenty při příjezdu na tábor. Benjamínci samozřejmě až v den příjezdu na tábor 1.8.2020.
Předpokládám, že podrobnosti domluvíme na schůzce k táboru.

 Domluveno, že kdo přijde v neděli 26.7. ráno pomoci nakládat věci – předá doklady v Osadě
(kromě karty zdravotní pojišťovny). Ostatní na táboře společně s dětmi.

Adresa na tábor pro posílání dopisů:
jméno a příjmení dítěte
skautský tábor Drnovka
1.oddíl skautek Roztoky
pošta Merklín u Přeštic
334 52

Pište s předstihem a v dostatečném množství !! Rozdávání pošty je vždy doprovázeno nadšením a 
velkým očekáváním. Neposílejte balíky! Pokud to bude opravdu nezbytné (např. posíláte 
zapomenutou baterku apod.) musíte nejprve uvést jméno Tereza Hůlková. Jinak nám balík na poště 
nevydají.
U benjamínků a mladších světlušek doporučujeme dětem předepsat adresy na pohledy předem. 
Všechna děvčata dostanou na táboře 3x táborové pohledy, prosím dejte jim tedy 3x známky navíc.

Z tábora budeme nepravidelně posílat krátké zprávy na skupinu na WhatsApp, kdo má zájem o 
zařazení do táborové skupiny kontaktujte Petříka (tel.: 776 611 458). Skupina funguje pouze 
„jednostranně“ :-) prosíme tedy na zprávy neodpovídat.

Všichni účastníci tábora mají úrazové pojištěni - přes Českou radu dětí a mládeže (ČRDM) 
uzavřena pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa a.s. 

Odjezd dětí z tábora
 s rodiči vlastní dopravou dne 8.8. v 18:00hodin
 příjezd rodičů na tábořiště dne 8.8. v 17:00 hodin

 Úklid táborového vybavení (nářadí, nádobí, sportovní, plachty, barely.…) 
Po příjezdu doprovodného auta do Osady bude potřeba věci vyložit a uklidit.
Úklid věcí proběhne v neděli 9.8.po příjezdu auta do Osady – dle domluvy. Předpokládaný čas cca 
od 14:00 do 15:00 hodin.
Účast dětí povinná a pomoc rodičů vítána.

Pokud potřebujete nakoupit skautské oblečení (kroj, pískové tričko) navštivte skautský obchod 
JUNv Praze (mají i e-shop).
Pokud potřebujete střediskové tričko (oranžové) nebo modré tričko Benjamínků obraťte se na 
vedení oddílu.



Sladkosti na táboře tzv. Příděl
Z důvodu hygienických a především z důvodu hmyzu, hlodavců apod. nemají děti povoleno 
uchovávání potravin ve stanu. Každá má svůj podepsaný balíček sladkostí uložený v uzavřené 
bedně v kuchyni. Pokud má někdo chuť na sladké, vyhlásí se příděl a každá si ze svých zásob něco 
zobne. Nedávejte čokoládu a žvýkačky. Pro letošní rok, kdy nebudou mít pravděpodobně děti 
příležitost si něco nakoupit „v civilizaci“, navyšujeme osvědčený limit na  max. 600g/osobu. Co 
budou mít nad limit „propadne do eráru“ pro všechny :-)

Připomínáme, že mobilní telefony jsou po dobu tábora všem dětem zakázány. 

POMOC RODIČŮ K TÁBORU
 předem všem děkujeme
 kdo nabízí jakoukoliv pomoc, prosím o nahlášení Uzlíkovi

Co potřebujeme?
 prosíme o upečení bábovky (buchty) na první snídani. A to v den odjezdu světlušek a 

skautek (26.7.), a také v den odjezdu benjamínků (1.8.). Na druhý termín je bábovek potřeba
více, jelikož jsou pro všechny účastníky tábora. Klidně tedy mohou upéct i maminky od 
světlušek či skautek a bábovku poslat na tábor po rodičích benjamínků. Na první termín 
potřebujeme 7 bábovek na druhý 9 bábovek.

 určitě oceníme vaší úrodu ze zahrádky
 prosíme o drobnosti, ceny pro děti  – předat Uzlíkovi
 prosíme, kdo máte možnost barevného tisku, ozvěte se :-)
 ...….. a další co vás napadne, ale jen se prosím předem domluvte s vedením oddílu (ať 

nemáme tuny marmelády apod.)

Podmínky a nařízení se mohou ještě do odjezdu na tábor měnit, pokud bude nějaká změna, budeme 
vás samozřejmě informovat.
Všem rodičům děkujeme za podporu a pomoc s přípravou a hladkým zvládnutím letošního tábora.

Tereza Hůlková – Uzlík
Kontakt: 777 178 503

tereza.hulkova@seznam.cz

mailto:tereza.hulkova@seznam.cz

