
PŘEDTÁBOROVÁ SCHŮZKA 2019 
 
Tábořiště 
Jako každý rok i letos se tábor odehraje na našem tábořišti u Bystřice na Pernštejnem, pod zříceninou Aueršperk. 

Tábořiště je přírodní, bez elektřiny a tekoucí teplé vody. Děti spí v podsadových stanech po dvou, navštěvují kadiboudy 

a polní umývárnu. Každý rok nám příprava a oprava tábořiště dává pořádně zabrat. Velmi nám pomůže, když byste nám 

přijeli pomoci 21. – 23. 6., ať už na jeden den nebo oba dva dny. Více v emailu ohledně stavěčky. 

 
Složení vedoucích: Oproti loňskému roku se mnoho nemění. 

HVLT    Elis 

Hospodář  Frodo 

Zásobovač  Míša 

Zdravotník  Tirís 

Kuchař   Kiki, Víťa 

Programáci  Pavel, Domča 

Dokumentarista Hony 

Družinoví vedoucí Lucka, Myška, Michal, Ševa, Tukan, Koudy 

Rukodělky  Gába 

 
Technické informace: 
Sraz: neděli 30. 6.  v 8.30 u klubovny, zde Váš čeká u zdravotníka (Tirís) kontrola dokladů 

- list účastníka = bezinfekčnost s datem odjezdu 
- potvrzení od lékaře – nesmí být starší 2 roky 
- kopie kartičky pojišťovny 
- případně předepsané léky nebo vitamíny, které dítko užívá (prosím uvést přesné dávkování)  

- + kapesné k uložení a dopisy na první den 

- Kontrola vší! 

*Odevzdejte zdravotníkovi prosím všechny léky, vitamíny atd.  

 
Kufr s batohem prosím odneste do Avie, která bude stát u klubovny. Dále Vás poprosíme o pomoc s nošením táborových 
věcí a jídla. Poté děti čeká úvodní motivace a organizační pokyny. 
Odcházet na vlak budeme v 9:45. Na cestu děti budou mít kroj, pohodlné kalhoty a pevnou obuv. V malém batůžku 
pláštěnku, čepici na hlavu, dostatek pití a větší svačinu! Můžete přibalit karetní hry, knížku či tužku a papír k zábavě do 
vlaku. Po příjezdu do Bystřice nad Pernštejnem děti čeká 5 km cesta k táboru. Přepokládaný příchod do tábora je kolem 
druhé hodiny. Po příchodu děti dostanou polévku, odpolední svačinu a večer teplou večeři. 
 
Návrat: v sobotu 13. 7. mezi 18.00 a 19.00 ke klubovně. Kufry a zavazadla dorazí dříve a bude možné si je vyzvednout 
v klubovně. Upřesníme během tábora pomocí dopisu a informací na stránkách. 
 
Telefony:  

Elis 737 421 758 

Tirís 776 689 447 (zdravotník) 

 Míša 737 890287 

Volejte prosím jen v případě, pokud je to nutné, ať nezaměstnáváte vedoucí od dětí. Zkuste nejdříve Elis a pak Míšu. 

Pokud nezvedáme telefon, voláme pak vždy zpět. 

 

Adresa: 

Jméno táborníka 

LT Severka 

Bystřice nad Pernštejnem 

593 01 

 



Prosíme, pište dětem často (klidně i každý den), zvlášť těm nejmladším. Na sraz můžete donést už napsané dopisy na 

první dny. Budete – li posílat balíky, myslete i na ostatní táborníky. Všechny balíky na táboře se otevírají společně a 

rozdělují všem táborníkům. Buchty máme rádi všichni. 

Neposílejte prosím přehnané množství sladkostí, děti dostávají téměř každý den ke svačince nějakou sladkost. Při posílání 

buchet, napište sms Elis, ať víme, že máme jet doopravdy druhý den na poštu ☺ 

 

Stránky tábora: http://www.severka.org/index.php/tabory/tabor-2019/ 

Na stránkách krom fotek a informací kolem tábora, najdete i vzkazovník, pro posílání vzkazů. Budeme se je snažit dětem 

číst na nástupech nebo případně pokud, máte vzkaz pro nás vedoucí, pište také. 

 

Na táboře mají děti mobily zakázané!!!! 

Návštěvy jsou z hygienických důvodů také zakázány, prosím tuto skutečnost dodržujte!! 

 

Kapesné není potřeba mnoho, děti nemají moc příležitostí, kde kapesné utratit. Pokud počasí dovolí, nakoupíme dětem 

džusy a budou si je moci od nás zakoupit. Bohatě stačí 100 - 150 Kč. 

 
 Program a dobové oblečení: 
Už jistě víte, že letošní motivací se ocitáme v prostředí sci-fi a daleké budoucnosti, které hrozí zlo a zkáza. Hlavní 
motivací pro nás budou objevení a rozpoznání jednotlivých elementů a seznámení v budoucností. Neopomene 
tábornickou tématiku a učit se děti samostatnosti 
  
Dobové oblečení: 

Nemá žádná přesná specifika, vaše fantazie a nápady jsou volné. Čím více barevné a ulítnuté, tím lepší 😊 
 
Vybavení: 

Viz seznam věcí v propozicích 

Pozor na:  

Zavazadla – kufr, batoh a batůžek, více ne! 

Kufr 

• Nezapomínejte na výšku kufru, kufr je uložený pod postelí. Z loňského roku se nám osvědčili podlouhlé plastové 

bedny z ikea (78 x 56 x 18 cm), které jsou průhledné, a tudíž děti mají lepší přehled o tom kde, co má. Na cestu 

připojte klipy na držení.  

Batoh na puťák  

▪ Přiměřený batoh pro věk dítka na dvojdenní výlet. Důležité, aby měl batoh bederák! 

Deka  

▪ Přes celou postel!!!! (180 x 50) – ne 50 x 80 cm, nebo prostěradlo  

Spacák 

▪ Noci jsou chladné, teplý spacák je potřeba!!! Můžete nabalit i dva tenčí spacáky, případně deku navíc. Pro menší 

děti je ideální k pyžamu jim dát spací mikinu, ať vědí, že mikina je také na spaní. 

Boty 

▪ Potřeba jsou pevné boty (pohory) na puťák nebo do špatného počasí. Plátěné tenisky se hodí akorát na teplé 

dny, přibalte dětem i pevnější botasky. Pohory rozchozené, nové neochozené jsou k ničemu! 

▪ Dále ať mají děti holínky, sandály (Ne jenom nazouváky kroksy). 

 

- Škrabku 

- Ešus stačí jeden díl + víčko, hrnek s oušek i lžička na provázku -> ideálně vše podepsané! 

- Láhev na vodu 2x, víčka navíc nejlépe 

- Krabička nebo pytlík na sladkosti (podepsané!) 

- Pláštěnka s kapucí 2x ideál 

- Teplé oblečení – večery jsou chladné, nebojte se přibalit i punčocháče 

http://www.severka.org/index.php/tabory/tabor-2019/


- Plátěné pytlíky (na spodní prádlo – čisté, špinavé, hygienu, drobnosti), nezapaří se jak igelitové 

- Sanitární den – prací prostředky, kolíčky na prádlo, šicí potřeby – i malí 

- Na drobné věci např. spodní prádlo, hygienu, tábornické pomůcky aj. prosím pořiďte dětem různé plátěné 

pytlíky, boxy, kapsáře apod. Pohled do stanu, kde se neustále válí hromada drobností, není pěkný. Děti takto 

snáze udrží pořádek ve věcech. Šikovné plátěné pytlíky a látkové krabičky prodává např. Ikea.,  

- Nejlepší je látkový kapsář na bočnici stanu – pruh asi 150 - 170 x 30 cm.  

- Ramínko na kroj 

- Pokud máte staré úterky nebo hadry, budeme rádi. 

Kroj i trička můžete zakoupit v klubovně ☺ Nové kroje by měli být hotové koncem června. Půjde info. 

Ke kroji prosím vhodné kalhoty rozumné barvy, ne tepláky, legíny či šusťáky. Vhodné jsou maskáče, staré rifle, 

outdoorové kalhoty, pevné kraťasy!  

 


