
TÁBOR MASTY – MEĎÁTKA 14. 7. - 20. 7. 2019 

Příjezd: neděle 14. 7. 2019 od 14 hod do 15 hod 

Odjezd: sobota 20. 7. 2019 kolem 9:30 

Stavění a bourání tábora: 

Před odjezdem z tábora vás poprosíme, abyste zbourali podsaďák (stan), v kterém bylo ubytováno vaše 

dítě. Jestli nám pomůžete při bourání i více, necháme na vás. Budeme rádi, ale nenutíme vás. 

Nadšence ochotné pomoci z dobré vůle také při stavění tábora uvítáme v pátek 28. 6. 2019 od 15 hod 

a sobotu 29. 6. 2019 od 8 hod. 

Návštěvy a telefonování: 

Návštěvy nejsou povoleny, ze zkušenosti víme, že se pak dětem mnohem více stýská. Veškeré informace 

o tom, jak vaše dítě tábor zvládá apod., vám ochotně poskytneme telefonicky (viz kontakty). Telefonáty 

s dětmi také nebudou povoleny ze stejného důvodu. Pokud vás uslyší, bude se jim stýskat. Nicméně 

telefon bude mít hlavní vedoucí stále u sebe, můžete kdykoliv volat a ptát se na své děti (upřednostňujeme 

večerní telefonáty, kdy už děti spí a máme více času se vám věnovat). Také vám budeme volat v případě, 

že se vašem dětem bude stýskat a uznáme za vhodné ho raději poslat domů. Stejně tak vás budeme 

neprodleně informovat v případě, že vaše dítě závažněji onemocní nebo bude mít závažnější úraz apod. 

Telefony dětem s sebou tedy prosím nedávejte, děkujeme. 

Psaní dopisů: 

Dětem můžete posílat dopisy na tuto adresu: 

Tábor dobrušských skautů 

Masty – farní chalupa č.p.27 

518 01 Dobruška 

Je možné dětem dopisy předem napsat a předat je při příjezdu vedoucím (tak, aby to děti neviděly), dětem 

je budeme podle vašich instrukcí vydávat. Též můžete dětem/vedoucím předat poštovní známky i adresy, 

na které by děti mohly chtít dopis poslat (u sebe budeme mít jen adresu, kterou jsme uvedli na přihlášce). 

Sladkosti: 

Sladkosti si děti nemohou nechávat ve stanech (kvůli mravencům apod.), pokud jim nějaké s sebou chcete 

dát, dejte je do jedné nádoby (např. sklenice) a tu podepište, pokud to bude například jeden podepsaný 

pytlík bonbónů, nemusí být v nádobě. Dítě dostane ovšem maximálně jednu sladkost denně, proto 

případně uvažte i jejich množství. Při odjezdu vám budou zbylé sladkosti vráceny. Máme ale skvělé 

kuchařky, sladkosti proto nedoporučujeme.  

Repelenty a opalovací krémy: 

Podepište je, na začátku tábora budou vybrány, dětem je budeme aplikovat před pobytem na slunci 

či v lese vždy najednou, abychom měli jistotu, že nikdo nezapomněl. 



 

Zdravotní problémy: 

Nestyďte se nám jakékoli problémy napsat do Prohlášení o bezinfekčnosti (zelený papír), ať předejdeme 

nepříjemnostem. K těmto informacím bude mít přístup pouze zdravotník a případně další vedoucí, když 

to zdravotník uzná za nezbytné. Veškeré léky prosím podepište, při příjezdu je odevzdáte zdravotníkovi, 

ten zodpovídá za jejich vydávání a uschovávání. 

Děti budu ubytovány v podsadových stanech na louce před farní chalupou. Na spaní jim bude zapůjčena 

erární karimatka na dřevěnou postel. Protože se tato karimatka používá na dva táborové běhy, je potřeba 

si přivézt vlastní deku nebo napínací froté prostěradlo, kterým se karimatka přetáhne, aby byly dodrženy 

hygienické požadavky!  

Telefonní kontakt po dobu tábora:  

Hlavní vedoucí: Markéta Luštinová (605 117 913) 

Zástupce vedoucího: Jiří Novák (724 907 649) 

Zdravotník: Mirka Drašnarová (739 113 820) 

 

V případě, že vaše dítě nemůže z vážných důvodů přijet na tábor, nebo může přijet mimo stanovený čas 

a den, kontaktujte prosím hlavního vedoucí (viz kontakty). 

Pokud vám není cokoliv jasné, nebojte se na nás obrátit, vaše dotazy rádi zodpovíme. 


