
Tábor 2020

Horosedly

(prezentaci pak vyvěsíme na web)



brigáda

• letos nebude
• Krejsovi už tolik dřeva nepotřebují



Tábor 5. - 18. 7. 2020

• od neděle do soboty
• vedoucí tábora: Elík
• zástupce: Veverka
• zdravotník: Veverka

 



Důležité termíny

• cena: 3200 Kč 
• přihlášky a souhlas s poskytováním informací 

do 26.3. 2020 - pouze papírově 
• zaplatit do 15. 5. 2020 - storno poplatek je 

50% z ceny tábora při odhlášení po termínu 
splatnosti.
– platba na 2600532982/2010 u Fio banky, 

VS: 1481, zpráva pro příjemce: tábor 
Horosedly + jméno

• posudek o zdravotní způsobilosti do 18. 6. 
2020



přípravka 3. - 5. 7. 

• možno jet s dětmi, ale vedoucí nebudou 
mít čas se o ně starat, jinak odjezd dětí v 
neděli autobusem

• od pátku do nedělního oběda
• rádi bychom jeli na přípravku plně 

obsazenými auty, zvládneme to?
– nesjíždět dolů na louku

• stravování vlastní (první jídlo pro děti je 
nedělní večeře)



Zabydlování stanů

• rodiče jsou mnohem více potřeba na 
jiné práce, a to i maminky

• to, kde budou děti spát, se dozví všichni 
až po odjezdu rodičů

• opravdu chceme, aby si děti zabydlely 
stan samy

• kdo zvládne celý tábor, dokáže si i hravě 
vybalit věci do stanu

– vedoucí jim samozřejmě budou 
pomáhat

• postele do L letos nebudou - komplikuje 
nám to spoustu věcí



9 z 15 táborových rodičů má děti na obou táborech

• chápeme s tím spojené 
problémy, ale jiné řešení 
podle nás neexistuje

• pokud dají všichni přednost 
Dubu, nemáme šanci tábor 
postavit ani zbourat



Návštěvák

• Opět se návštěváky obou táborů překrývají - 
výsledek hlasování 

• jsme závislí na Vaší pomoci
• návštěvák v Dubu nerušíme 

– jedna z velmi mála příležitostí vidět se s rodiči 
Rysů

– zasloužený odpočinek vedoucích
– děti se na něj opravdu těší + přísun sladkostí, 

elektroniky apod. -> velmi silný zážitek pro 
děti

– všemi vedoucími vnímán jako velmi důležitá 
součást tábora



Návštěvák Horosedly: 17. - 18. 7.

• příjezd rodičů v pátek během odpoledne, společné 
bourání tábora

• v pátek večer slavnostní oheň
• v sobotu hned po snídani schůzka rodičů, poté bourání
• odjezd až poté, co bude vše zbourané a uklizené

– očekáváme v sobotu po obědě - pokud nám bude 
počasí přát

– pouze pro Dubské rodiče: odjezd do Dubu ve 12:30
• v sobotu potřebujeme u klubovny pomoct s vykládáním
• stravování společné od páteční večeře do sobotního 

oběda
• budeme rádi za donesené buchty a  koláče na sobotní a 

nedělní snídani



Vybavení

• převlek na etapu:
– téma: Řecké báje -> oblek z bílého 

prostěradla přes obě ramena bez rukávů, 
délka max. po kolena, ne delší

• zabalit vše do bedny a velkého batohu - příliš věcí 
nám dělá velké potíže při balení

• je nutné nepřesahovat doporučené rozměry bedny 
a molitanu - nevejde se pak do stanu

• opravdu všechno oblečení podepsat i přesto, 
že vám nevadí, že se ztratí

– ztrácí je špinavé po cestě ze sprch a při praní, 
nalezené prádlo bez majitele nám přidělává práci 
s jeho likvidací

• misku  a hrníček opravdu jídelní
– ne krabičku, hrnek s uchem, takové, aby je unesli 

s horkým obsahem (kovové hodně pálí)



Praktické

• poštu možno odevzdat rovnou s dítětem (max 5
dopisů, nečíslovat), posílejte dětem i “opravdové” 
dopisy/pohledy

• balíčky posílat jen se zapomenutými věcmi
• dětem dát předepsané pohledy/obálky i se 

známkami
–  k obálkám přidat papír s adresami na možné příjemce 

• krásné moderní hračky typu sliz, česací panenka 
apod. způsobují závist ostatních a ihned se ničí a 
ztrácí - dejte dětem raději plyšáka



Pomoc od rodičů

• potřebujeme pomoc s nakládáním i vykládáním v 
Praze

• oceníme darované
– domácí medy, džemy, povidla, šťávy, kompoty 

na svačiny a snídaně 
• sháníme nápady na upomínkový předmět pro 

všechny (loni to byly dřevěné píšťalky, předloni  
turbánek, předtím dřevěné kolečko s vypáleným 
obrázkem a datem tábora)

• rádi bychom pokračovali s látkovými obaly na 
zeleninu a ovoce, byl by někdo ochotný nám pár 
kusů spravit / ušít? 



Informace o táboře: http://rys.skauting.cz/

• Veškeré důležité informace v táborovém časopisu

http://rys.skauting.cz/


Obecně na konec

• Transparentní účet - 
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=260053
2982

• Junshop - nahlášením čísla střediskové karty 
- 58674670390-  získáte slevu

• vztahy s novými sousedy: tište prosím děti na 
chodbách, kontrolujte zavření vchodových 
dveří

• nováčci: od září nejspíš pár holek

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2600532982
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2600532982


DĚKUJEME ZA POZORNOST
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