
 

 

HVĚZDNÁ BRÁNA  - POCHE Ň 2018 
 

Letní stanový tábor pořádaný skautským střediskem P. Bezruče Frýdek-Místek 
 
 
Termín: 30.6. – 14.7.2018 pro Tygřice, Pantery, Rysy, Neonky, 

Mloky, Veverky, Netopýrky   
6. - 14.7.2018 – pro Lvíčata, Orlíky a Sovičky 

Místo: Pocheň – Široká Niva, okr. Bruntál 
Ubytování: v podsadových stanech 
Cena:  2300 Kč/dítě na 14 dní, 1500 Kč/dítě na 9 dní. V případě 

neúčasti dítěte na táboře se poplatek nevrací, v případě 
úrazu nebo nemoci se situace posoudí individuálně. 

Způsob platby: převodem na náš účet 2000789389 / 2010 u Fio banky do 

15.6.2018, do poznámky uveďte jméno dítěte.  
FKSP: na vyžádání vystavíme fakturu za pobyt dětí na letním 

stanovém táboře, aby bylo možné čerpat příspěvek 
zaměstnavatele z fondu kulturních a sociálních potřeb 
(obraťte se na Markétu Šuchovou, tel. 721 763 636, mail 
marketas@skaut.cz, dříve než zaplatíte) 

Přihlášky: Vyplněné závazné přihlášky (zkontrolujte správný termín 
účasti dítěte) prosíme odevzdejte do 31.5.2018 

Sraz starší: v sobotu 30.6.2018 v 7:00 h před bývalým místeckým 
hřbitovem, nyní Janáčkovým parkem, tj. v blízkosti 
Mountfieldu v Místku (pojedeme vlastním autobusem). 
Budou zde přítomni také zdravotníci - budeme přebírat 
zdravotní dokumentaci dětí (viz níže), vč. léků a cenných 
informací k péči o Vaše děti. 

Sraz mladší: v pátek 6.7.2018 v 8:45 na parkovišti u nového 
autobusového nádraží. I zde bude přítomen zdravotník, 
který přebere dokumentaci dětí, vč. léků a dalších 
doplňujících informací.  

Návrat všichni: v sobotu 14.7.2018 v 16:00 h opět před bývalým 
hřbitovem v Místku. 

Junák  - český skaut,  
středisko Petra Bezruče Frýdek-Místek, z. s. 
F. Čejky 450, 73801  Frýdek-Místek 
IČO: 61963836  http://mistek.skauting.cz 
bank. účet: 2000789389 / 2010 
 
 
Děti s sebou na sraz: malý batůžek se svačinkou, pitím a pláštěnkou, 

buchtami do společné kuchyně, příp. hrou na cestu, na 
sobě skautské tričko, čepici / šátek proti slunci. 

Zavazadla: nebudeme je vybírat dopředu, tj. přineste na sraz 
Zdrav. dokum: - prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (od rodičů) - podepsat 

s datem odjezdu dítěte na tábor. Toto prohlášení se týká 
také vší - žádáme o kontrolu vlasů před odjezdem a 
zodpovědný přístup s ohledem na nákazu ostatních dětí. 

 - originál platného posudku o zdravotní způsobilosti 

dítěte, vč. informace o posledním očkování proti tetanu 
(od lékaře). Nyní může mít platnost až dva roky. 

 - kopie průkazu zdravotní pojišťovny (příp. originál) 
 - léky, které dítě pravidelně užívá, vč. krabičky, návodu a 

dávkování  
Budeme rádi za přispění zavařenin ovoce/zeleniny do společné kuchyně - 

máte-li nějaké navíc, dejte nám prosím vědět, aby s tím kuchařky mohly 

počítat a přivezte je společně se zavazadly. Moc děkujeme! 

Upozornění: Telefony na táboře nejsou žádoucí (stačí, aby jej měli 
rádcové skautských družin). Chtěli bychom, ať děti tráví čas 
především společně a v přírodě. Virtuální realita ať zůstane 
doma. V případě potřeby mohou rodiče kontaktovat přímo 
vedoucí. 

Kontakt:  vedoucí tábora - Tomáš Merta (724137879)  
zástupce ved. tábora - Markéta Šuchová (721763636) 


