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Základní informace 
 
Tábor je pořádán v souladu se zákonem 258/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů jako zotavovací akce dle § 8 - 11, za dodržování příslušných vyhlášek a 
předpisů. 
Pořadatelem tábora je PS Pionýr Řečkovice ve spolupráci s Lužánky - středisko 
volného času. 
 
Platí informace z propozic u přihlášky, ale pro jistotu opakujeme a upřesňujeme: 
 
Termín:  sobota 24.7. - sobota 7.8.2010 
 
Trasa: * Soumarský most - sobota až čtvrtek / výlety do okolí (bez batohů), 

Boubín, Volary, Lipno, ..., motivovaný a tábornický program 
  * čtvrtek - přesun kolem Lipna (vlak, bus, pěšky) do Vyššího Brodu 
  * Vyšší Brod - čtvrtek večer až neděle / výlety‚ V. Brod, Čertova stěna 
  nácvik vodáckých technik, motivovaný program 
  * neděle až středa - etapová plavba do Rožmberka, Na Pískárnu,  
   až do Českého Krumlova, cestou relax, hry, ... 
  * Český Krumlov - do soboty - poznávací část, závěr motivované hry 
    
Platby: Účastnický poplatek za tábor je 3500 Kč uhraďte prosím do 20.6.  
 
Program: TÁBORNICKÝ: dva týdny víceméně v přírodě, pod stanem, u ohně,... 
  TURISTICKÝ POZNÁVACÍ: navštívíme řadu zajímavých míst Šumavy 

a okolí Lipna a plno památek - Vyšší Brod, Rožmberk a Český Krumlov  
 VODÁCKÝ: Vltava kolem Soumaráku a pak Vyšší Brod - Krumlov  
 MOTIVOVANÝ: programáci stále nechtějí zveřejnit, snad už brzo :-) 
 
Ubytování:  budeme spát v předem zamluvených oficiálních kempech a tábořištích, 

v tábornických stanech (kopule). Dále budeme s sebou mít větší stan a 
hangár jako kuchyni a sklad věcí atd. V kempech jsou sprchy (až na 
jednu výjimku). Pro nouzové případy (počasí) máme domluvenou 
možnost přenocování a „uvedení do původního stavu“ v místní škole. 

 Zatím nemáme pro všechny dost stanů, proto si budeme muset nějaké 
půjčit - máte-li možnost, nabídněte, díky. Drobný poplatek možný :-) 

 
Strava: bude zajištěna 5x denně včetně svačin a pitného režimu. Budeme si 

vařit klasicky sami na naší polní kuchyni, plus plynový vařič.  
 Pojedou s námi podle všeho dvě auta, která povezou kuchyni a zázemí. 
 
Bagáž: všichni si můžou dát do doprovodného auta spacák a gumáky, ostatní 

je třeba si nabalit do batohu na záda a do příručního batůžku.  
 

Storno:  v případě odhlášení z tábora nám o tom dejte prosím vědět co 
nejdříve! Počítejte pak se storno poplatkem - nebude vám vrácena celá 
částka poplatku, ale zmenšená o případné již uhrazené výdaje. 



 

Sraz, návrat, doprava 
 
 
Sraz:  v sobotu 24.7. v 900 až 930 hodin u klubovny (vedoucí v 8 hodin), 
  Následuje co nejrychlejší převzetí dětí a naložení části bagáže.  

K převzetí se dostaví dítě s rodičem, s sebou požadovaná lejstra,  
pro urychlení převzetí budeme přebírat děti po družinách. 

 Odchod od klubovny na MHD cca po 10.hodině, odjezd na hl.nádr. 
 (...další info níže...) 
  
Návrat:  v sobotu 7.8. kolem 1800  

Zpět pojedeme z Českého Krumlova najatým autobusem, příjezd je 
plánován pod most u nádraží Řečkovice (bude-li pod ním aktuálně 
prostor, jinak bychom upřesnili jiné místo). Přesnější odhad doby 
příjezdu zkusíme napsat aktuálně SMS z busu, podle situace 

 
 
Cestou TAM jedeme vlakem, abychom zažili taky jednou tradiční dobrodružnou 

dopravu :-) Na cestu ZPĚT si už najmeme autobus jako tradičně. 
Variantu přesunu od klubovny na hlavní nádraží vlakem z Řečkovic (místo MHD) 

zvažujeme, ale jede dost na poslední chvíli, takže to rozhodneme až podle toho, 
zda budou v rychlíku zamluvená místa. 
Jedeme vlakem z hlavního nádraží do Strakonic (11:20 - 16:51, tedy 5,5 

hodiny), zde snad budeme mít zamluven vagón (část). Do vlaku bude připraven 
nějaký program pro dlouho chvíli :-) Pak přesedáme na místní vláček, kterým 
přijedeme až nedaleko od prvního kempu - Soumarský most (17:09 - 19:05). Zde 
už na nás bude čekat posádka našich aut, abychom se rychle zabydleli. 
 
Do vlaku si všichni vezmou: 
- batoh a batůžek/žracák (více o odevzdání spacáku na stránce Seznam věcí) 
- batoh bude sbalen tak, aby se do něj nemuselo cestou vůbec lézt !!! 
- do batůžku jídlo a pití na celý den, včetně večeře 
- pláštěnku, zábavu na cestu (karty, knížku...), doplňky oblečení na cestu 
- na sebe si všichni vezmou Severácké tričko a košili (kdo má) 

První společné jídlo je nedělní snídaně. Není však třeba dávat dětem zásoby jídla, 
stačí různé trvanlivé dobroty, které vydrží případné teplo a mravence ve stanu! 
Navíc budeme prakticky pořád někde u bufetu... 

 
Prosíme, věnujte velkou pozornost vybavení dětí, spacákům a obuvi. 

Nepodceňujte výbavu do deště - pláštěnku a gumáky, také teplé oblečení je nutné, 
nejen letní, večer bývá zima! letošní rok je navíc poněkud nezvyklý a uvidíme, co to 
udělá s létem... 
 
Zamyslete se důkladně nad každým kusem oblečení a nad každou věcí - co si 

nabalíte, to budete muset mít celou dobu v batohu a ve stanu... 
 



 

Na sraz je nutno donést : 
 

Prosíme vás o dodržení našich požadavků na povinnou dokumentaci nutnou 
na srazu - je to opravdu nutné pro klidný průběh tábora po stránce zdravotnické. 
Nezapomeňte nás upozornit na jakoukoli maličkost u vašeho dítěte, zejména 
alergie a zdravotní „zvláštnosti“.  

K převzetí dítěte na srazu se dostaví DÍTĚ S RODIČEM a předá dokumentaci. 
Body 1 až 4 - nejlépe v podepsané nezalepené obálce - odevzdáte, bude to 
uloženo u zdravotníka a vráceno po skončení tábora.  

Děkujeme. 
 

 
1. Vyplněný list účastníka (datum ze dne odjezdu), s uvedením zdravotní 

pojišťovny, zdravotních „zvláštností“ a adresy na rodiče v době pobytu! 
2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře  

(Zdravotní průkaz už není nutný, byl nahrazen tímto povinným prohlášením) 
 Dle platné vyhlášky musí mít každé dítě potvrzení na speciálním formuláři, že 

se může účastnit letních táborů (zotavovacích akcí). Tento formulář je 
součástí materiálů, které od nás dostáváte. Pokud máte toto potvrzení např. 
ze školy v přírodě, je možno ho použít, platí totiž rok. 

3. Očkovací průkaz (ev. jeho kopii) - máte-li však očkování potvrzeno v posudku 
dle bodu 2), tak není nutný a nemusíte ho přikládat. 

4. Průkaz zdravotní pojišťovny - lépe originál. Nemáte-li ho, je třeba si opatřit 
potvrzení ! Je naprosto nutný pro zajištění případného ošetření dítěte u lékaře.  

 POZOR - případné nutné poplatky u lékaře hradíme do určité míry z rozpočtu 
tábora, avšak náročnější ošetření, např. nemocnice atd., budou konzultovány 
s rodiči a posléze požadovány po rodičích k proplacení. Díky za pochopení. 

5. Případně předepsané léky - odevzdat zdravotníkovi s popisem, v žádném 
případě nedávat dítěti do batohu s tím, že je bude brát samo, ani vitamíny ! 
Rovnátka a další speciality také nutno domluvit s námi ! 

6. Potvrzení o zaplacení - jen pokud budete platit pozdě, tedy po 10.7. 
7. Peníze - chcete-li využít možnosti uložit dětem kapesné (část) u nás.  

 

Kontakty pro další případné informace: 
 Ďoubalík - Petr Klouda Hanka Procházková  
 tel. 724 534 731 tel. 602 834 675 
 doubalik@severka.cz hanca@severka.cz 



 

Pošta 
 

Vzhledem k charakteru tábora letos klasická pošta bohužel NEBUDE ! 
Chcete-li přesto něco na tábor poslat, můžete nám to dát už na srazu :-) a nebo 

využít nějakého posla - pojedou za námi nějací vedoucí na druhý týden tábora. 
V tom případě je třeba donést poštu ve čtvrtek 29.7. v 18 až 19 hodin do 
klubovny.  

 
Na táboře opět platí zákaz MOBILNÍCH TELEFONŮ! Je opravdu nepříjemné, 

když si děti SMSkují s kamarády z Brna nebo dokonce ze stanu do stanu :-) A nebo 
jsou zbytečně vyplašení rodiče po telefonátu dítěte, které líčí zážitky z „bojové“ hry 
nebo kňourá po celodenním dešti. Ranní telefonát maminky, zda nám není zima, 
opravdu nepatří na tábor. A stejně by dětem brzo došly baterie, nemluvě o možné 
ztrátě nebo poškození mobilu vodou či horkem. Díky za pochopení :-) 

 
Spojení na tábor je letos na tel. čísle 602 834 675 (Hanča). Budete-li mít nějaké 

obavy, můžete se nás optat, jak se dětem daří.  
 
Doufáme, že opět bude fungovat naše tradiční zpravodajství z tábora, na 

webových stránkách www.severka.cz/vltava, letos ovšem zřejmě v omezené 
míře - nebudeme mít na puťáku takový počítačový servis, jako na stálé základně. 
Přesto  slibujeme plno novinek a fotek z táborového života a možnost posílání 
vzkazů. Zprávy na tábor nám můžete psát z www.severka.cz/vltava pomocí 
formuláře - zprávy se zobrazí na webu a dětem je občas přečteme.  

(Nemá někdo možnost nám zapůjčit na tábor mobilní připojení ?) 
 

Seznam účastníků 
 
Předpokládaný počet účastníků: až 52 
* Vedoucí (střídavě, vždy kolem 16): 
Hanča Procházková, Bizon - Pavel Buchta (část), Ďoubalík - Petr Klouda (část), 
Kuba Fajt, Jirka Vlček, Víťa Ondráček, Andrejka Kamenická, Pavel Roháček (část), 
Karel - Jan Houška, Zbyňa Spousta, Vláďa Spousta, Barča Hlouchová (část), Majka 
Ludvíková, Kačka Zápařková (část), Dominik Gryc, David Pařízek, Michal Dáňa,  
dále v jednání: Bocman - Jakub Trojan, Saďour - Karel Bartoň (část), Eliška Vydrová, 
Gába Chyťová ? 
* Vikingové (8): Kukina Hanka Ludvíková, Kristýna Edingerová, Terka Glosová, 
Anka Štěpánková, Honza Pražák, Pepík Fasora, Martin Tyl, Tomáš Adámek  
* Bubáci (13): Lucka a Peťka Bulantovy, Bára Tykalová, Gabča Jelínková, Terka 
Foltýnová, Markétka Manová, Anetka Fasorová, Martin Adámek, Adam Zezula, Bertík 
Vašátko (část), Ondra Kostrhun (část), Petr Podlezl, Tomáš Roháček 
* Školka (10):  Romča Střechová, Peťa Tylová, Markétka Glosová, Monča 
Bartošová, Nikol Krejčiříková, Karolína Ryšavá, Martin Fajt, Ondra Nesvadba, Honza 
Winkler, Filip Baran 
* Mravenečci (4): Lucka Zajdáková, Peťka Lužová, Vilík Luža, Kryštof Vaculík 



 

Seznam věcí na tábor 
 

Je dobré, aby děti měly s sebou věci, které si samy poznají, nejlépe je označte. Děti 
budou ve stanech po 2 až 5 a zvlášť někteří malí si ani nepoznají svoje trička… 
Zdůrazňujeme označení hrnku a lžičky - kdo nebude mít označeno, označíme mu ho na 
táboře sami !!! Věci můžete označit i číslem - vaše dvojčíslí, znáte ze Severky. 

Domníváme se, že množství věcí na oblečení není nutno předepisovat. Je třeba se řídit 
předpokladem, že dítě bude 2 týdny v přírodě, spát ve stanu, pohybovat se v lese, že 
může pršet či být slunečno. Samozřejmě, že si děti mohou prát ponožky, spodní prádlo aj. 
 
ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ BAGÁŽE PRO EXPEDICI: 
• batoh - odpovídající velikosti - aby se vše vešlo a přitom aby ho táborník unesl. 

Na cestu ho zabalit tak, aby se do něj nemuselo ve vlaku pro nic lozit.  
• žracák - menší (nikoli miniaturní) batůžek či chlebník - na cestu, na výlety atd... 

Musí se do něj vejít pláštěnka, láhev na pití, svačina, peněženka, mikina… Na 
cestu do vlaku si ho můžou vzít děti do ruky, i když je jinak na ramena, to nevadí. 

• spací pytel nejlépe péřový nebo mikrovlákno, teplý. V dobrém obalu, podepsat 
nějakou cedulkou nebo jinak označit a odevzdat na srazu, pojede autem a bude 
v autě i na přesuny později. Těm úplně nejmenším (Monička, Zajda a Peťa 
Lužová) můžeme vzít víc věcí autem, než jen spacák, domluvíme individuálně. 

• gumáky - podepsané a v igelitce je možno odevzdat na srazu do auta 
 
POVINNÁ VÝBAVA : 
• karimatka nebo nafukovačka (alumatka nestačí) - převázat a přivázat na 

batoh, ideálně do obalu nebo igelitu. (Deku s sebou letos bohužel netahejte, 
musíme si vystačit bez ní.) 

• boty: jedny, lépe dvoje pevnější boty/tenisky + gumáky + sandály 
• pláštěnka s kapucí, velmi nutná - nelze nahradit větrovkou ani deštníkem. Týká 

se i Vikingů a vedoucích !!! 
• ešus ne - není nutno brát, máme společně umělohmotné misky 
• hrnek - velikost hrnku rozumná, ne na dva hlty. Nejlépe plastový či dvouplášťový 

(obyčejný plecháček pálí). 
• lžíce, i dvě, dobře se ztrácí (příbor není na tábor praktický)  
• nůž (zavírací nebo v pouzdře) použitelný a ne na parádu. Budete si s ním mazat 

chleba, škrábat brambory, tak si neberte tupou rybičku či obrovský nůž 
• škrabka - kdo neumí nožem škrábat brambory, nemáme škrabky pro moc lidí 
• láhev na vodu cca 1 -1,5 litru, nebo dvě menší. Zkontrolovat aby netekla. 
• všemožné oblečení do přírody - kalhoty, tepláky, kraťasy, bunda - větrovka, 

svetr, košile, trička, spací oblečení... Nepřehánět množství !!!  
• plavky, spodní prádlo, ponožky ( i teplé ) - do igelitky nebo plátěného pytlíku 
• oddílové tričko, košili, šátek. Kdo má, může si samozřejmě vzít i táborová trička 
• šátek, kapesníky, něco na hlavu proti slunci - kšiltovka, klobouk, šátek 
• vybavení na vodu - kdo chce zvláštní oblečení (stačí ale i plavky, tričko, kraťasy 

a větrovka), boty do vody (aby držely i mokré), čepici (aby neuletěla) 
• VYBAVENÍ NA MOTIVOVANOU HRU - dozvíte se později, ale moc toho 

nebude. 



 

- 2 - 
 

• fungující baterka + náhradní baterie, popř. i zabalená žárovka 
• hygienické potřeby - tj.mýdlo, kartáček, pasta, hřeben, krém, gumičky do vlasů... 
• 1 ks toaletního papíru  
• ručníky (doporučujeme 2-3 ks, jeden větší k vodě)  
• je možné vzít si šampon, prací prostředky, pár kolíčků na prádlo, šicí potřeby 
• nutně krém na opalování, sluneční brýle, sprej nebo krém proti komárům  
• sáček na špinavé prádlo, igelitové sáčky do rezervy, noviny do bot 
• oddílový zpěvník (kdo ještě nemá, snad už budou), hudební nástroje - štěrchátka 
• zápisník, psací potřeby, dopisní papíry, známky (do sáčku nebo rovnou nalepit 

na obálku, zvlhnou a slepí se ! Známky i pohledy se dají koupit na místě.) 
• uzlovací šňůra 1 - 2 m, KPZ, knížka, karty apod. 
• přiměřené kapesné (na dobroty, pohledy, suvenýry...)  
• staré hadry a utěrky do kuchyně (prosíme cca 2 ks) - lze donést i předem 
 
NEVHODNÉ - NEBRAT S SEBOU: 
• velké nože, sekyrku pouze po osobní domluvě 
• cenné věci, šperky a velké finanční částky, magnetofony, diskmany a videohry !!! 

Rovněž neberte mobilní telefony ! Neneseme odpovědnost za případné 
poškození či ztrátu jmenovaných nepovolených cenných věcí.  

• pokud si někdo vezme vlastní foťák či videokameru, nejsme proti, ale je to na 
jeho vlastní nebezpečí a opět neručíme za poškození (vlhko, vedro...) či ztrátu !  

• zásoby jídla a pití ! Potřebujete pouze jídlo na cestu, jinak jen trvanlivé dobroty ! 
Jednak se vám zásoby zkazí a taky vám pak lezou do stanu mravenci.  

• přehnané množství oblečení - expedice je omezená velikostí batohu i stanu... 
 
Nemusíte se děsit velikosti batohu - nebudeme s ním s naloženým téměř nikde chodit. 
Jedná se o cestu TAM (vlak, vlak, kousíček pěšky od vlaku), PŘESUN (víceméně vlakem 
a busem), přesuny KOLEM VODY (batohy autem, základ v barelu na lodi) a CESTU 
DOMŮ (najatý bus až od kempu). 
Horší oříšek bude umět vždy vše zabalit a udržovat v batohu pořádek i podobu táboření ve 
stanu. Pro lepší udržování pořádku v batohu doporučujeme zavést systém pytlíků či 
igelitek na věci (čisté prádlo, špinavé prádlo, věci na vodu, trička, ...) 

 

KONTO SENOTÍN: 

Obvykle vám nabízíme (zvláště u malých dětí) možnost uložit dětem kapesné u nás. 
LETOS to bude trochu jiné. Děti si u nás můžou uložit nějaké peníze, ale jen kulatou sumu 
jako do úschovny a pak si ji zase např. po 50 Kč vyzvedávat. Na expedici nebude fungovat 
jako na stálé základně dovážení dobrot nebo pohledů, děti budou mít možnost si vše 
koupit samy v podstatě denně.  
Co si děti koupí, to už je jejich věc, do toho jim mluvit nebudeme - budeme jen hlídat, aby 
si nekupovaly nevhodné potraviny např. v bufetu v kempu, nebo to nepřeháněly. Počítejte 
ale s tím, že s velkou pravděpodobností kolik peněz jim dáte, tolik utratí. Dle našich 
zkušeností děti utratí na stálém táboře něco mezi 50-100-200, přeborníci 300 a víc Kč. Na 
expedici, kde budeme každý den v kempu s bufetem a často v městech na výletě, to může 
být každodenním lákadlem - záleží na domluvě mezi vámi a dětmi, jak si nastavíte limity. 
 



 

List účastníka 
 
 
Jméno a příjmení dítěte: ....................................................................................... 
 
Datum narození: ............................................ PSČ: ............................................. 
 
Bydliště: ................................................................................................................ 
*********************************************************************************************** 
Prohlášení  rodičů (zákonného zástupce) 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky 
akutního onemocnění (průjem, chřipka apod.), hygienik ani ošetřující lékař mu 
nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních 14 
kalendářních dnech před odjezdem na LT toto dítě přišlo do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí. Prohlašuji, že údaje v lékařském posudku jsou 
aktuální a pravdivé. 
Dítě je schopno zúčastnit se tábora od .................... do ........................... 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé 
prohlášení nebylo pravdivé. 
 
Telefonní a písemné spojení na rodiče nebo příbuzné po dobu tábora: 
 
Od ............... do ............... příjmení ...................................................................... 
 
adresa ................................................................. tel. ........................................... 
 
Od ............... do ............... příjmení ...................................................................... 
 
adresa ................................................................. tel. ........................................... 
 
Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny : .......................................................... 
 

Dítě je plavec - neplavec 
 
U svého dítěte upozorňuji na .............................................................................. 
 
............................................................................................................................... 

Případně pokračujte na druhé straně.  
 

alergie na .................................................................................................... 
 

používá léky (dávkování) ............................................................................ 

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

(datum ze dne nástupu na tábor ! )                              podpis rodičů 

odevzdat na srazu 


