
Skautský tábor 2022
Uhřínov



termín:
13. – 27.08.2022

místo:
Tábořiště Uhřínov

účastníci:
43 dětí do 15 let
7 rádců do 18 let
12 dospělých vedoucích

Letní skautský tábor



Vedoucí tábora a zástupce
Ondřej Dražka (Ezy)
Michal Sýkora

Dospělí vedoucí
Jana Sýkorová (Květinka)
Sylva Habartová
Vojtěch Dražka (Mech)
Rostislav Bajer
Štěpán Král (Bloudil)
Tomáš Štěpánek (Turbínek)

Zdravotníci
Jana Bojanovská (Džejn)
Lucka Bojanovská (Pajda)

Rádcové a rádkyně
Matyáš Kotlán (Wolf)
Vít Janíček (Korýš)
Jakub Vintrlík (Džuba)
Ondřej Vintrlík (Toustík)
Barbora Vintrlíková (Rú)
Sára Kotková (Smíšek)
Erika Kolářová (Koník)

Vedení tábora



7:30 Budíček, rozcvička, hygiena
8:15 Ranní nástup
8:30 Snídaně
9:00 I. část dopoledního programu
10:30 Svačina
10:45 II. část odpoledního programu
12:30 Oběd
13:00 Polední klid
15:00 I. část odpoledního programu
16:30 Svačina
16:45 II. část odpoledního programu
18:45 Večerní nástup
19:00 Večeře
20:00 Večerní část programu
21:00 Příprava ke spánku, hygiena
21:30 Společná večerka

Režim dne



• Pomoc v kuchyni

• Dřeváci

• Úklid stanů

• Táborová kronika

• Táborová praxe

• Lanové aktivity / Mezidružinovky

Dopolední program (2 x 90 min)



• HRY • ODBORKY

Odpolední program (2 x 90 min)



Večerní program



Své děti prosím dovezte přímo na tábořiště, kde si je po 
skončení tábora také vyzvedněte. Doporučujeme využít 
sdílení míst v autech.

Místo:
Tábořiště Uhřínov (49.3392219N, 15.9409064E)

Příjezd:
V sobotu 13.08. od 15:00 do 16:00

Odjezd:
V sobotu 27.08. od 10:00 do 11:00

Důležité informace



Potřebné dokumenty na tábor (děti do 15 let):

1.(Přihláška)

Již odevzdána.

2.Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
Vystavuje praktický lékař, platí 2 roky (po táboře se vrací).

3.Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka tábora.
Vyplňuje a podepisuje rodič.

4.Dotazník o zdravotním stavu dítěte
Vyplňuje a podepisuje rodič.

5.Souhlas s podáváním léků a poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte
Vyplňuje a podepisuje rodič.

6.Poučení o bezpečnosti a seznámení s táborovým řádem
Vyplňuje a podepisuje rodič.

7.Kartičku zdravotní pojišťovny (kopii)

Důležité informace



Důležité informace
Potřebné dokumenty na tábor (rádcové nad 15 let):

Veškeré dokumenty potřebné pro děti do 15 let (viz předchozí slide) a navíc:

1.Posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi

Vystavuje praktický lékař, platí 2 roky (po táboře se vrací).
Proplácí středisko.

2.Potravinářský průkaz

Ti, kteří se podílejí na přípravě jídla a jeho dopravě.
Vystavuje praktický lékař (po táboře se vrací).
Proplácí středisko.



• Označte veškeré věci dětí jménem/přezdívkou/značkou.

• Nebalte a neposílejte dětem na tábor sladkosti.

• Nedávejte dětem na tábor žádnou elektroniku (mobily, tablety, MP3) ani drahé věci.

• Berte prosím na vědomí, že věci které budou mít děti na táboře, se mohou 

zašpinit či poškodit.

• Pro kontaktování dětí využijte poštu nebo některý z kontaktů na vedoucí 

uvedených v přihlášce.

• Doporučujeme kvalitní pláštěnky, spacáky a karimatky, případně hamaky.

• Budeme rádi, pokud nám na tábor kromě dětí přivezete ovoce, zeleninu nebo 

napačené buchty, na kterých si pochutnáme při společné svačině :)

• Sledujte Facebook – fotky a videa dáváme tam.

Důležité informace



• Pomoc s bouráním tábořiště (10 osob)

• Pomoc s odvozem materiálu z klubovny 

na tábořiště a zpět

Důležité informace



• ADRESA:
Jméno a příjmení dítěte
Skautský tábor (Ad fontes)
Uhřínov 23
594 41, Uhřínov

• Pište dětěm dopisy – velmi je to potěší :)

• Psaním dopisů na tábor dítěti připomínáte, že jste na něj nezapomněli a 

že jste ho na tábor neposlali jen proto, abyste se ho zbavili a měli klid.

• Pro děti je zraňující, když ostatní děti dostávají dopisy a ono nedostane 

za celý tábor ani jeden.

Psaní dopisů – proč?



• NEPIŠTĚ „STÝSKÁ SE MI, MOC MI CHYBÍŠ“

• Tato slova u dětí mnohdy vyvolají smutek a stesk. Zkuste je nahradit pozitivnější alternativou typu 

„Moc se na tebe těším“.

• NEPIŠTĚ ŠPATNÉ ZPRÁVY

• Dítě se na dopis těší. Veškeré smutné zprávy jistě počkají do příjezdu dítěte z tábora.

• NEPOKLÁDEJTE PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK

• Dopis nemá vyznít jako povinný dotazník, průzkum trhu nebo cílená kontrola dítěte, kde bude muset 

dítě odpovídat na celou řadu otázek. Hlavním úkolem dopisu by mělo být potěšit dítě.

• PŘIZPŮSOBTE OBSAH DOPISU VĚKU DÍTĚTE

• Jinak piště dopis sedmiletému dítěti, které je na táboře poprvé a jinak patnáctiletému teenagerovi, 

který na tábor jede například proto, aby si odpočinul od „rodinného života“. 

Psaní dopisů – čeho se vyvarovat



Děkujeme,
vaše podpora znamená mnoho!:)


