
Tábor Ploučnice 2022 
379. křesťanského oddílu Ignis 

 

 

Přežít. To je to nejdůležitější pravidlo… 

Tu dobu, co jsem zde, na tomto ostrově plném prehistorických monster, co mě chtějí každým 

okamžikem sežrat a lidí, kteří si navzájem nedůvěřují a pořád proti sobě vedou války, jsem se ničeho 

jiného nedržel. 

Je to zvláštní. Tohle místo. 

Jsou lidé, kteří se ho snaží podmanit. Nastolit zde řád a pořádek, bezpečí a klid. Ale všichni takoví se 

nakonec ukážou jako blázni. Jejich říše tu vznikaly a zanikaly jako sezónní ovoce. Jejich sláva dříve 

či později vyprchala jako staré šampaňské. Ostrov se nikdy nechce nechat porazit a lidi na to vždycky 

doplatí. 

Ještě bláznivější však jsou lidé, co se snaží toto místo pochopit. Od těch se radši drž stranou. 

Tvůj přítel – Juraj 

  



Vážení rodiče, 

zde jsou podrobné informace k letošnímu táboru. Věnujte, prosíme, pozornost hlavně rozdělení na 

variantu pro vlčata a variantu pro skauty a důležitým poznámkám v seznamu věcí. Neotálejte se na 

nás obrátit s dotazy i připomínkami. Věříme, že i letos se nám podaří připravit tábor dobrý po všech 

stránkách, abychom Vašim synům pomáhali růst správným směrem. 

Také Vás žádáme, abyste dětem nedávali (ani nepovolovali si přibalit) přehnané množství 

sladkostí. Dopřejte jim, aby si od nich na táboře odpočinuli. :-) 

Za vedení tábora, 

Brumík 

TERMÍN A MÍSTO TÁBORA  

Skauti: 1. 7. 2022 – 24. 7. 2022 

Vlčata: 1. 7. 2022 – 16. 7. 2022 

Tábor budeme mít u Hradčan nad Ploučnicí, jižně od Mimoně. Mapka příjezdu je součástí tohoto 

sešítku. 

KONTAKTY  

 

 Vedoucí tábora  Zástupce vedoucího tábora  Zdravotník  

Matěj Řezáč (Brumík) Jakub Řezáč (Býk) Jakub Ucháč (Japko) 

721 907 782 602 848 787  775 444 819 

matejrezac@email.cz kubarezac8@gmail.com jakub.uchac@x-base.cz  

 

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 

VŠECHNY VĚCI PODEPIŠTE! Lžíce, ešus (podepište všechny díly!) a hrnek lze dobře podepsat 

lakem na nehty. 

Povinné: 

rouška, respirátor (dle aktuálního vládního opatření, alespoň 2ks) teplý spacák, 
karimatka ešus + 2 lžíce (lehko se ztratí), hrneček plastový nebo kovový  
hygienické potřeby – mýdlo, šampon, kartáček, pasta, hřeben,… 
oblečení na spaní – tepláky, tlusté ponožky, rolák 
kroj – krojová košile, šátek, turbánek, kalhoty a kraťasy barevně vhodné ke košili  
povinné věci – šátek, KPZ, uzlovačka, psací potřeby, zápisník 
stezka láhev na pití – min. 1,5 litru 
sekerka – pouze pro skauty; vlčata sekeru mít nemohou! 

čepice (kšiltovka nebo klobouček) 

baterka + náhradní baterie, kapesní nůž 

bunda větrovka 

holínky, pohorky, tenisky, sandály 

ponožky, spodní prádlo  
kalhoty (3), tepláky, kraťasy (2)  
sluneční brýle s UV filtrem 
Vše si zabalte velice kompaktně! 

 

tričko s krátkým rukávem (6), košile/blůza 
triko s dlouhým rukávem (3) mikina/svetr (2) 
plavky, ručník (2), pláštěnka, nátělník 
opalovací krém 
kapesníky (ideálně látkové) 

látkový pytel na špinavé prádlo (nutný) 

Pouze pro skauty: Batoh nebo krosna na puťáček. 



Do malého batůžku na cestu:  

Pláštěnka, pití, buchta od maminky na svačinu. 

Na sebe: kroj, pohorky (pevné kotníkové boty, půjdeme od vlaku cca. 3km), slušné kalhoty nebo 

kraťasy vhodné ke kroji. 

Doporučené, užitečné:  

obálky s dopisním papírem/pohledy, známky, adresy na babičky, kamarády a veškeré příbuzenstvo 

šňůra na sušení prádla ve stanu (cca 2,5 m) a kolíčky, kapsář, ramínko na pověšení kroje hadříky, 
noviny na vysoušení bot, šitíčko oblíbená knížka, mapa 
polštářek pod hlavu (nebo složená deka) stolní hra, karty, pexeso,…  
zimní čepice, pracovní rukavice deštník (raději starší), repelent, opalovací krém  
zpěvník, hudební nástroj, fotoaparát (starší) dezinfekce na ruce 

Zakázané: 

mobilní telefony a tablety, MP3 přehrávače, digihry a podobné elektronické hračky další 

věci, které by mohly narušovat táborový program 

Dále: 

Mobilní telefony – Na táboře máte možnost prožít spoustu krásných zážitků, které při životě ve městě 

nezažijete. Používání mobilního telefonu narušuje táborový harmonogram. Z tábora budeme psát 

pohledy či dopisy, případné zavolání či SMS bude možné přes mobil vedoucích. 

Kapesné – Okolo 200 Kč. Za peníze si dítě odpovídá samo! 

Sladkosti – Ano, pokud se o ně podělí s ostatními. 

Mýdla a šampony – Protože se koupeme v řece, tak preferujeme ekologicky šetrná mýdla. 

Léky – Děti u sebe nesmí mít žádné léky, výjimky povoluje vedoucí a zdravotník. O každém léku musí 

vedoucí i zdravotník vědět! Proto léky, které kluci užívají, předejte při odjezdu vedoucímu.  

Balení – Do kufru (nejpraktičtější) nebo cestovní tašky. Spacák, karimatku a další věci, které se 

nevejdou do kufru, sbalte, prosíme, dohromady (třeba do igelit. pytle). Vhodné je takovéto balíky 

označit např. nálepkou se jménem. Skauti si před puťáčkem přebalí do batohu a kufry nechají 

na tábořišti. 

POTŘEBNÉ DOKUMENTY 

Při odjezdu je potřebné odevzdat: 

 • potvrzení od lékaře (lze použít potvrzení z jiné akce, pokud není straší než dva roky) 

 • prohlášení o bezinfekčnosti + kontakty na rodiče (1 papír) 

• kartičku pojištěnce (nejlépe kopii nalepenou na prohlášení o bezinfekčnosti)  

Bez těchto dokumentů se dítě nemůže zúčastnit tábora! 

 

Poznámka: dokumenty pro vlčata jsou odlišné od dokumentů pro skauty – nezaměňte je! 

CENA  

Skauti (23 dní): 4200 Kč  

Vlčata (16 dní): 3000 Kč  

Roveři (23 dní): 1700 Kč 

Upřednostňujeme platbu přes účet, ale je možné platit i hotově na schůzkách. Údaje pro uskutečnění 

platby jsou následující:  

Číslo účtu: 254824894/0300 

Variabilní symbol: viz tabulka var. symbolů 



Do poznámky k platbě prosím uveďte jméno Vašeho syna. Je možné zaplatit za více dětí najednou. 

Tábor zaplaťte, prosíme, do neděle 12.6.2022. Pokud máte možnost žádat u svého zaměstnavatele 

o příspěvek na tábor („Fond kulturních a sociálních potřeb“) a chcete ji využít, kontaktujte neprodleně 

Shaliho (adamec.petr@volny.cz, +420 728 656 459). Jsme zapojeni do akce Prahy 5 „Aktivní město“, 

kde lze získat příspěvek 600Kč (více viz www.aktivnimesto.cz). 

ODJEZD A ODVOZ VĚCÍ  

Skauti i vlčata: pátek 1. 7. 2022 

Sraz: V 7.50 před kostelem Krista Spasitele na Barrandově (Grussova ulice). Vedoucímu zde 

předejte potřebné dokumenty – potvrzení od lékaře, kartičku pojištěnce (kopii) 

a prohlášení o bezinfekčnosti + kontakty na rodiče. Pokud bere Vaše dítě nějaké léky (nebo má 

alergii či jiné zdravotní komplikace), sepište veškeré důležité informace (dávkování, upozornění, 

co dělat při zhoršení atd.) na papír, který spolu s příslušnými léky dáte do nějaké podepsané obálky 

(ideální je zalepená eurofolie). Usnadní nám to spoustu práce při odjezdu. 

Sbalené věci přineste na sraz, budou na tábořiště odvezeny autem. 

PŘÍJEZD 

Vlčata: sobota 17. 7. v 17.20 na tram. zastávku Chaplinovo náměstí (nebo auty rodičů, jak tomu 

bylo v minulých letech). 

Předání věcí ještě upřesníme, podle situace s návratem auty. 

Skauti: sobota 24.7. v odpoledních hodinách (návrat i předání věcí upřesníme, podle rychlosti 

bourání tábora). 

NÁVŠTĚVY 

Zveme rodiče na návštěvní dny: pátek 15.7. a sobota 16.7. V pátek přijeďte odpoledne, od cca 

17 hodin bude program pro rodiče. Vaši návštěvu, prosíme, předběžně potvrďte na přihlášku, nebo 

ji alespoň telefonicky oznamte během tábora. Návštěvy mimo uvedené dny jsou možné po dohodě 

s vedoucím tábora. Také Vás prosíme, abyste jen ve velmi nutných případech odváželi své děti už 

v pátek. Přišly by o závěrečný oheň, který je vyvrcholením celého tábora. 

ADRESA NA TÁBOR, GPS 

Tábor 379. oddílu Ignis, Pošta Mimoň, Mírová 120, Mimoň, 471 24 

V případě balíků se sladkostmi budeme od kluků samozřejmě očekávat, že se rozdělí. 

GPS souřadnice tábora jsou: 50.625 N, 14.702 E 

Odkaz na Mapy.cz: https://mapy.cz/s/1z0JI 

    

http://www.aktivnimesto.cz/
http://www.aktivnimesto.cz/

