
SKAUTSKÝ TÁBOR 2016 

SPÁLENÁ VALCHA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

Termín   2. - 16. 7. 2016 

Místo    tábořiště Spálená valcha u Bystřice nad Pernštejnem  

    49.5372764N, 16.3056383E, http://mapy.cz/s/fsmk 

 

ZAJIŠTĚNÍ TÁBORA: 

Na táboře bude přítomen tým činovníků s potřebnou kvalifikací, zdravotník se způsobilostí na 

zdravotní zotavovací akce a kuchař. 

Vedoucí tábora:  Daniel Vychodil; daniel.vychodil@centrum.cz; 774 682 362 

Zástupce vedoucího:  Jan Malý; malyja@seznam.cz; 777681687 

V případě, že nás během tábora nezastihnete na příjmu (vzhledem k nedostatečnému pokrytí 

signálem v tábořišti je to pravděpodobné), napište nám SMS. Jakmile to bude možné, odpovíme 

Vám. 

 

VYBÍRÁNÍ ZAVAZADEL, ODJEZD A NÁVRAT  NA/Z TÁBORA: 

Vybírání zavazadel  Zavazadla budeme vybírat již v pátek 1. 7. 2016 od 17:00 do 17.30 

    v klubovně, protože vedoucí pojedou na tábořiště a budou     

    dodělávat poslední přípravy před příjezdem. Mějte prosím na  

    paměti, že v sobotu již nebude možno přepravovat zavazadla. 

    Zde vybereme i zdravotnickou dokumentaci viz. přiložený seznam  

    a léky, které dítě užívá. (V případě nutné potřeby je možno léky  

    předat až v den odjezdu) 

Odjezd na tábor  Sraz bude v sobotu 2. 7. 2016 v 10.00 hodin před klubovnou ve           

    Slatiňanech. Na tábořiště pojedeme autobusem. 

    S sebou do batůžku: svačinu, pití, na sebe skautský šátek     

    Prvním společným jídlem bude sobotní večeře 

Příjezd z tábora  Zpět ke klubovně dorazíme v sobotu 16. 7. 2016 v 14:30 hodin.  

    Zde si také rozeberete zavazadla a zdravotnickou dokumentaci. 

 

 

http://mapy.cz/s/fsmk


 

POŠTOVNÍ ADRESA TÁBORA: 

Skautský tábor Junáka Slatiňany - Spálená Valcha 

Jméno účastníka 

593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

NÁVŠTĚVNÍ DEN: 

 Návštěvní den se uskuteční 9. 7. 2016 pro oba tábory (chlapecký i dívčí) od 13:00 do 

18:00 hodin. Dorazte prosím včas, v 18:00 hodin ukončíme návštěvy a budeme pokračovat v 

dalším programu. Pokud se rozhodnete si dítě vzít mimo prostor tábora (ať už do města nebo na 

návštěvu do druhého tábora) oznamte to prosím některému z našich vedoucích. 

 Pojedete do Bystřice nad Pernštejnem, odbočíte na Vír. Asi po 5 km jízdy mezi polem 

vjedete do lesa. Bude následovat prudká levotočivá zatáčka. To je místo, kde se odpojuje lesní 

cesta do tábora. Zde vysaďte posádku a hledejte místo na zaparkování podél silničky. Před 

odbočkou k táboru i za ní je několik míst, kde lze zaparkovat. Jen budete muset dojít pár set 

metrů pěšky zpátky. 

Všechny důrazně žádáme, aby nenavštěvovali tábor nad rámec oficiálních návštěvních dnů. 

Narušuje to program, ostatním dětem to může být líto a navíc nás nemusíte zastihnout v táboře. 

Děkujeme za pochopení. 

 

(přístupová cesta k tábořišti včetně vyznačení možností odstavení motorového vozidla) 



ELEKTRONIKA NA TÁBOŘE: 

 Doporučujeme zanechat elektroniku typu hudebních  přehrávačů, mobilních telefonů 

apod. doma. Existuje značné riziko jejich poškození. Zároveň za takové věci nezodpovídáme. 

Zkusme si vystačit s dopisním papírem a poštou. Vedení tábora bude k zastižení na uvedených 

mobilních telefonech v době poledního klidu (13 - 14 h.). Vzhledem ke špatnému pokrytí 

tábořiště signálem mobilních operátorů, pište spíše SMS a jen v nutných případech. Pokud by se 

v táboře objevil vážný problém, budeme Vás informovat. 

ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE: 

1) Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (Příloha 1) - nesmí být starší, než 1 kalendářní rok 

2) Kartička zdravotní pojišťovny 

3) Očkovací (zdravotní) průkaz 

4) Potvrzení o bezinfekčnosti s datem (2. 7. 2016) (Příloha 2) 

 

KONTAKTY NA VEDOUCÍ: 

V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat, zároveň tyto kontakty slouží k případnému 

spojení v době tábora. 

 

Jan Malý (Honzík); malyja@seznam.cz; 777681687 

Přemysl Janda (Přéma); premek.janda@email.cz; 776150259 

Adam Valovič (Adam); valovicadam@gmail.com; 731301584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na Vás  

Honzík, Přemek, Adam, Dominik, Kapík, Radim, Kryštof, Ondra Ž., Dan  

mailto:malyja@seznam.cz


POVINNÁ A DOPORUČENÁ VÝBAVA: 

 

OBLEČENÍ 

• Skautský kroj/tričko + krátké kalhoty nejlépe v 

přírodních barvách) + skautský šátek  

• pracovní košile, 

• trička s krátkým rukávem, 

• 1-2 mikiny, 

• spodní prádlo (trenky, slipy, tílka, ...), 

• ponožky ve velkém množství + aspoň 1 teplé pro 

případ chladného počasí, 

• jedna teplejší bunda, 

• jedna bunda slabší (větrovka), 

• alespoň dvoje kalhoty a kraťasy, 

• oblečení na spaní, 

• pláštěnka, 

• plavky, sluneční brýle, 

• pokrývka na hlavu 

 

OBUV: 

• pevné kotníkové boty, 

• tenisky (či jiná sportovní obuv), 

• sandály, holínky 

 

NOCLEH: 

• spacák, karimatka, 

• celta nebo deka do stanu na matraci 

 

DO DVOJICE DO STANU: 

• sekera, buzola, 

• umělohmotné umývadlo, 

• plynový/lihový vařič a náhradní palivo 

 

HYGIENA: 

• 2 ručníky, utěrka, 

• mýdlo, kartáček na zuby, pasta, osobní hygiena 

• kapesníky, 

• opalovací krém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTŘEBY K PROGRAMU: 

• kapesní zavírací nůž (dobře naostřený), 

• psací potřeby, zápisník, 

• uzlovačka, 

• 15 hadrových koulí, 

• plastová láhev na pití (min. 1,5 l), 

• baterka/čelovka + náhradní monočlánky, 

• mapu: KČT Žďárské vrchy  

• 4 zavírací špendlíky, 

• batoh na vícedenní výpravu, 

• KPZ, 

• 3x svíčka, 

• prostěradlo na zničení! 

 

 

NÁDOBÍ: 

• miska na jídlo (ešus), 

• lžíce + příbor, 

• hrneček 

 

OSTATNÍ: 

• šití, provázek, náhradní šněrovadla, 

• dopisní papír, známky, 

• cca 100,- Kč kapesné 

 

DOPORUČENÉ: 

• kniha, pastelky, dalekohled, provázek do stanu 

na věšení prádla, kolíčky, ramínko na kroj, karetní 

hra,… 

 

DOKLADY (výběr při odevzdání zavazadel) : 

• zdravotní a očkovací průkaz, 

• kartička zdravotní pojišťovny, 

• prohlášení o bezinfekčnosti (s datem 2. 7. 2016), 

• potvrzený posudek od lékaře 


