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1. Něco o táboře 

- táboříme na louce u řeky Divoké Orlice mezi obcemi Helvíkovice u Žamberka a Bohousová 

- spíme ve stanech s podsadou, celý tábor si stavíme sami na zelené louce  

   (tzn. hangár, kuchyň, most, latríny, ...) 

- elektřinu zavedenou nemáme, pitnou vodu vozíme z blízkého statku (Dolní Dvůr), myjeme   

   se a koupeme se v řece (kvalitou vyhovuje hyg. podmínkám) 

- pravidelný denní režim: budíček v 7:00, večerka nejpozději ve 22:00, pro ospalky v 21.00 

(večerní program je dobrovolný, takže je samozřejmě možnost jít spát i dříve – hlavně 

mladší děti) 

- celým táborem se prolíná celotáborová hra na určité téma (letošní téma bude známo na 

koci dubna, poté Vás budeme informovat o tom, jaký budou děti potřebovat tematický 

kostým) 

- tábor je v noci hlídán hlídkami (hlídají vedoucí i děti) 

 

2. Stravování 

- vaříme si sami na ohništi a plynovém vařiči (vaří i děti, pod dohledem dospělého 

vedoucího) 

- jídlo máme 5x denně, minimálně jedno teplé jídlo 1x denně (snídaně, svačina, oběd, 

svačina, večeře) 

- výhrady ohledně stravovacích návyků dítěte uveďte ve Zdravotním dotazníku, prosím 

- !! děti u sebe v průběhu tábora nesmí mít žádné potraviny (zejména sladkosti) ani sladké 

pití !!, což jsme zavedli po dlouholetých zkušenostech z hygienických důvodů; hygiena 

stanů je pravidelně kontrolována a případné sladkosti, které rodiče dětem zasílají, si rozdělí 

spravedlivě celý tábor, a to vždy kromě 1 vybrané položky, kterou si adresát může sníst 

sám.  

 

3. Seznam vybavení 

- dle dokumentu Vybavení na tábor 2022 (bude k dispozici na našich webových stránkách) 

- nedoporučujeme žádné značkové oblečení, na táboře je velká pravděpodobnost zašpinění 

nebo potrhání 

http://www.poutnicihk.cz/


- !! nezapomenout !!: holínky, pláštěnku, boty do vody, baterku, kroj, oddílové tričko, 

opalovací krém, pokrývku hlavy, toaletní papír, psací potřeby a papír (nejlépe nějaký tvrdý 

blok), osobní léky 

 

 

- důležité: označit ešus a plecháček (šňůrkou, fixem,…) 

- věci doporučujeme zabalit do starého kufru a vzít s sebou igelit cca 2 x 1.5 m pod kufr do 

stanu, papírové krabice se můžou za mokrého počasí rozmočit (dle osobního zvážení) 

- v případě zapomenutí nějakého vybavení není problém nechat si danou věc dokoupit - 

každý den jezdíme na nákup do města 

 

4. Hygiena 

- pravidelně se myjeme v řece, kluci a holky zvlášť 

- 2x za tábor se myjeme v teplé vodě  

- vedoucí pod dohledem zdravotníka provádí každodenní kontrolu čistoty ve stanech 

 

5. Začátek tábora a „stavěčka“ tábora 

- tábor začneme stavět v sobotu 2. 7. od ranních hodin  

- oficiální zahájení tábora bude v neděli 3. 7. večer 

- je možné dorazit na tábořiště už během pátku nebo soboty, přespat je možné v hangáru 

(velký vojenský stan), nebo ve vlastním stanu 

- příjezd s dětmi, prosím, plánujte nejpozději v neděli dopoledne 

- pomoc rodičů při stavbě tábora je dobrovolná, ale budeme velice rádi, když nám přijedete  

  pomoci, můžete sebou vzít i širší rodinný kruh a pojmout to jako příjemný výlet do přírody   

  (koupání v řece, v blízkosti je les, atd.) 

- jídlo během stavěčky: v sobotu večer bude pro všechny děti a rodiče zajištěno maso na 

      grilování 

                                     :v neděli bude pro všechny děti a rodiče k obědu sekená 

  

6. Doprava na tábor 

- doprava na tábor je vlastními prostředky 

- pokud však nebude moci dítě dovést na místo osobně, dejte nám, prosím, vědět, odvoz mu 

zajistíme 

- pokud bude mít volné místo v autě, tak nám také dejte, prosím, vědět, případně bychom 

Vás poprosili, abyste přivezli někoho, kdo odvoz na tábor nemá (například většina 

vedoucích  ) 

- dále nám, prosím, napište, kdy plánujete na tábořiště dorazit a v jakém počtu, ať můžeme  



  podle toho včas připravit již slibované občerstvení 

- kdo přijede až v neděli, musí zaparkovat auto za řekou směrem k Dolnímu Dvoru na 

příjezdové cestě (mimo těch, co přiváží materiál na vozíku), most už bude postaven, takže 

se k táboru bez problémů dostanete suchou nohou 

- ti, co přijedou v sobotu, můžou přijet na louku, pak se s nimi domluvíme na místě, 

děkujeme! 

- mapu s vyznačeným tábořištěm najdete na našich webových stránkách ZDE 

- den příjezdu, počet osob a volná místa v autě hlaste, prosím, Péťovi - Petr Mohyla  

   (tel. 777 135 989,  mohylap@seznam.cz) 

 

8. Konec tábora 

- v sobotu 16. 7. 2021 v 12:00 hod, dříve by neměl nikdo odjet a vyhnout se tak balení 

tábora a úklidu 

- oficiální zakončení tábora s předáním cen a rozloučením bude tradičně v 12:00 hod. 

 

9. Odjezdy a příjezdy dětí během tábora, návštěvy 

- jestliže budete potřebovat dítě odvézt během tábora na 1 den, ve výjimečných případech to  

  lze po předchozí domluvě zařídit 

- návštěvní den oficiálně žádný nemáme 

- návštěvu dětí na táboře ani nedoporučujeme, ale jestli na ní budete trvat, tak nám to, 

prosím, oznamte v předstihu 

- můžete nás kontaktovat na mobil a informovat se, jak se vašemu dítěti daří 

- prosíme Vás, zda byste psali pouze SMS zprávy, volejte jen ve výjimečných případech. 

Děkujeme! 

- pište Indimu (Petr Němeček) na tel: 776 108 115 mezi 18:00 a 20.00 hod  

- nebo piště Péťovi na tel: 777 135 989 mezi 18:00 až 20:00 hod  

- jindy bude telefon pravděpodobně vypnutý 

 

10. Mobilní telefony atd. 

- nedoporučujeme brát na tábor mobily a různé přehrávače, není možnost si je nikde dobít a 

ani není čas je využívat, informace ohledně vašeho dítěte Vám rádi poskytneme (viz výše) 

 

11. Zdravotní péče 

- funkci zdravotníka vykonává na táboře Petr Mohyla – Péťa 

- zdravotník má potřebnou kvalifikaci a navíc ji mají také další členové vedení 

- na táboře je k dispozici automobil pro případ akutních zranění 

 

http://poutnicihk.cz/tabor/


12. Adresa tábora 

- Tábor Poutníků, Konzum Helvíkovice, pošta Žamberk, 564 01 

- v táboře budou mít děti možnost zakoupit si pohlednice i známky 

- prosíme, abyste dětem napsali dopis / pohled alespoň 1 za tábor. 


