
INDIÁNSKÉ TAJEMSTVÍ  

HUSTOPEČE N. BEČVOU 2019 
 

Letní stanový tábor pořádaný skautským střediskem P. Bezruče Frýdek-Místek 
 
 
Termín: 13. 7. – 20. 7. 2019 pro Sovičky, Orlíky, Lvíčata  

Místo: Hustopeče nad Bečvou, okr. Přerov 

Před odjezdem: Předejte vyplněný zdravotní dotazník (anamnézu) dítěte do 

15. 6. 2019 vedoucím družin (nebo vedoucímu tábora) 

Sběr zavazadel: proběhne na srazu před odjezdem na tábor 13. 7. v 6:50 –

prosíme o včasný příchod  

Sraz: v sobotu 13. 7. 2019 v 6:50 – 7:00 h na vlakovém nádraží 
ve Frýdku, následně odchod k vlaku. Bude zde přítomný 

také zdravotník - budeme přebírat zdravotní dokumentaci 

dětí (viz níže), vč. léků a cenných informací k péči o Vaše 

děti. 

Děti s sebou do vlaku: malý batůžek se svačinkou, pitím a pláštěnkou,  

na sobě skautský kroj, (pokud nemá, tak skautské tričko), 

čepici / šátek proti slunci. 

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  

Návrat: v sobotu 20. 7. 2019 v 17:00 h opět na vlakovém nádraží 

ve Frýdku (včetně zavazadel, které povezeme autem)  

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, tablety, mp3 přehrávače, apod., na táboře 

nejsou žádoucí a nechceme, aby je děti měly s sebou. 

Chtěli bychom, ať děti tráví čas především společně a 

v přírodě. V případě potřeby mohou rodiče kontaktovat 

přímo vedoucí.  

 Návštěva tábora je možná v době poledního klidu,  

po předchozí domluvě s vedením tábora.  

  

 

Kontakt:  vedoucí tábora – Jan Kleinwächter (734 442 261)  

 zástupce ved. tábora - Jiří Kocich (606 651 610) 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 



 
VVYYBBAAVVEENNÍÍ  PPRROO  PPOOBBYYTT  NNAA  TTÁÁBBOOŘŘEE  
 

 

 
Do kufru si sbal (a pro jistotu podepiš): 
 

• kroj (košile, šátek, turban), kalhoty (kalhoty, rifle, ev. maskáče, riflové, 

nebo jiné kalhotové kraťasy), nebo sukně ke kroji – (ke kroji nepatří 

legíny, tepláky, teplákové kraťasy atd.) – kroj si obleč na cestu na tábor 

• repelent proti komárům, klíšťatům – tábořiště je v lužní oblasti, budou 

tam komáři 

• podvlíkačky na spaní, teplákovou soupravu + tepláky navíc, kraťasy  

• oblečení vhodné do deště  

• svetr/mikinu, bundu, trička s krátkým rukávem 

• ponožky (i nějaké teplé), spodní prádlo (všeho alespoň 7 párů / kusů) 

• čepici na spaní 

• repelent, opalovací krém, sluneční brýle, kšiltovku, plavky 

• rozchozené pevné kotníkové boty (pohorky), tenisky, sandály, gumáky, 

hadr na boty  

• karimatku, teplý spacák, baterku (vč. náhradních baterek), chceš-li, 

přibal polštářek či plyšáka 

• ešus, hrnek, lžíce, škrabku na brambory do dvojice, utěrku na nádobí. 

• deník, psací potřeby, stezku, KPZ, uzlovačku, kapesní nožík 

• mýdlo, ručník, hřeben, kartáček na zuby, pastu, toaletní papír, 

kapesníky, kolíčky na prádlo (cca 10 ks) 

• hudební nástroj k táboráku, pokud na něj hraješ a uneseš jej :-) 

• pro strýčka Příhodu nějaké kapesné (dle uvážení rodičů, myslíme, že 

kolem 100 Kč bude bohatě stačit)  

 

Noci bývají na táboře někdy chladné, proto buď pečlivý v balení teplého 

oblečení - i na spaní! Je lepší nosit, než prosit...  

 

 

Na táboře si chceme odpočinout od všech výstřelků moderní doby – proto 

svůj telefon, tablet či herní konzoli prosím nechej doma. Budeš tam mít 

kamarády, kteří s Tebou budou chtít sdílet zážitky přímo na místě a ne 

přes Facebook.  

 

Zdravotníkovi předáš: 
 

• prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (vyplní rodiče, podepíší ke dni 
odjezdu na tábor) 

• originál platného posudku o zdravotní způsobilosti dítěte, 

vč. informace o posledním očkování proti tetanu (vystavuje dětský 

lékař, nově má platnost až dva roky. Lze použít stejný formulář jako pro 

školní ozdravné pobyty. Tento doklad vám po táboře vrátíme.) 

• kopii průkazu zdravotní pojišťovny (příp. originál) 

• léky, které pravidelně bereš, vč. krabičky, návodu a popisu dávkování, 

včetně dalších důležitých informací o Tvém zdravotním stavu  

 

A na cestu si nechej: 
 

• vhodné oblečení a obutí na cestu, 

• kroj, (pokud nemáš, tak skautské tričko)  

• šátek/čepici proti slunci 

• malý batůžek na výlet a v něm třeba nějakou hru na cestu, 

• pevnou pláštěnku, 

• láhev s pitím 1 - 1,5 l  

• svačinu  

 


