
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

Oddíl Bronco 
120. oddíl Bronco je součástí 52. střediska Junáka Stopaři se sídlem v Bohnicích. Může se              
pochlubit historii delší než třicetiletou. Tvoří ho kluci ve věku 11 – 15 let.  
 

Historie 
Chlapecký oddíl Bronco byl založen 13. září 1984 Pavlem Kodrasem „Černou Nocí“ a             
Ondřejem Remešem „Endym“ jako Turistický oddíl mládeže pod hlavičkou TJ Slovan           
Bohnice. Byl od počátku napojen na kobyliskou salesiánskou farnost a od roku 1988 i na               
podzemní skautské hnutí. Po listopadu 1989 pak byla zahájena skautská činnost a založeno             
naše 52. střediska Junáka, které navázalo na oficiální obnovení skautingu. V tomto období             
našemu středisku i oddílu byl velkou oporou i porevoluční předseda obvodní rady Junáka             
Prahy 8 Ing. Ivo Pražák a další.   
52. středisko Junáka Stopaři Praha jezdí na letní tábory od 80. let minulého století. Za tu                
dobu jsme poznali hodně koutů naší vlasti. Za posledních patnáct let jsme tábořili na              
Šumavě a později na Vysočině, postupně u obcí Nová Včelnice, Kardašova Řečice, Červená            
Řečice a naposledy Křelovice. Od roku 2014-2016 jsme byli s oddílem skautek na táboře             
v Dolním Mlýně. Tento rok se již potřetí vracíme na louku do Křelovic na společný              
střediskový tábor. 
 

 
 
 

 



 
 

Smysl tábora 
Každý tábor je vynikající příležitostí k osobnímu rozvoji jednotlivých členů a k podpoře            
oddílové atmosféry a vztahů. Za stanovení výchovných cílů zodpovídá vedoucí oddílu, na            
jejich formulaci se podílí celá oddílová rada.  
Výchovné cíle jsou přizpůsobovány aktuální úrovni vývoje členů a potřebám oddílů. Za           
nejdůležitější považujeme: mezilidské vztahy; první pomoc; manuální zručnost; vztah k práci           
- úcta k dílu, mít chuť něco vytvořit; vztah k přírodě; týmové řešení problémů a týmová                
spolupráce; schopnost překonávat své vlastní slabosti; schopnost přemýšlet, proč co dělám           
a dokázat své jednání zpětně hodnotit; umět si vytvořit vlastní názor a stát si za ním; naučit                 
se žít bez moderních technologií. 
Tábor je završením celoroční činnosti. V koncepci a programu tábora se počítá s tím, že se                
děti navzájem i děti s vedoucími dobře znají a mohou čerpat ze zkušeností získaných během               
schůzek a výprav. Proto je také zpravidla pro účast na táboře nutná pravidelná docházka a               
nebereme nikoho, kdo v oddíle nebyl dostatečně dlouhou dobu před táborem.  
 

 

 

 
 

 



 
Organizace 

Tábor je řízen hlavním vedoucím, kterému pomáhá tým vedoucích z jednotlivých oddílů. Dále 
jsou k dispozici kuchaři, zásobovač na dovoz jídla i dalšího materiálu a zdravotník. Během 
tábora jsou k dispozici vždy alespoň dvě auta, jedno zásobovací a druhé pohotovostní. Jsme 
také zároveň domluveni na spolupráci s dětským lékařem v Pacově pro případ 
komplikovanější nemoci nebo potřebné konzultace. Tábor je nahlášen na Krajské hygienické 
stanici kraje Vysočina a na louce táboříme se svolením zemědělského družstva v obci 
Křelovice.  

 
Stavění – předpřípravka a přípravka 

Děti nepřijíždí na prázdnou louku, základní táborové stavby je snaha zvládnout před            
oficiálním začátkem tábora. Proto se každý rok pořádá přípravka (dostavba kuchyně, stavba            
latrýn, umývárek a dalších základních staveb, bez kterých se tábor neobejde). 
V tomto roce proběhne také předpřípravka i pro rodiče. Její koncept považujeme po             
zkušenosti z minulých let za velmi přínosný. Rádi vás na louce uvidíme. Vice informací             
naleznete na našich internetových stránkách. 
 

Táborový program 
Během tábora prožívají kluci dobrodružství a zábavu při hrách na různé motivy. Každý rok              
připravujeme jinou celotáborovou hru, kterou máme společnou s dívčím oddílem Miriklo.           
Tato hra, která prolíná celý tábor, je završena tzv. pokladovkou, při které se týmy dětí               
vydávají do okolí, aby splnili určené      
úkoly a nakonec úspěšně zakončili     
celý táborový příběh. 
Mimo to si samozřejmě užijí velké      
množství her v lese i na louce, ve vodě         
i ve stanu, na výletě i noční bojovku.        
Pravidelně uprostřed tábora vyrážíme    
na vícedenní výlet podívat se, jak to       
vypadá ve městě i trochu dále od       
tábora a případně si koupit i nějakou       
tu sladkost nebo památku z výletu.  
V neděli vyrážíme do nedaleké vesnice      
na katolickou bohoslužbu nebo za     
námi přijíždí kněz, který slouží mši      
přímo v táboře. Samotná bohoslužba     
je samozřejmě dobrovolná. Při    
příležitosti výletu do vesnice obvykle využijeme místní pohostinství k zahnání žízně,           
případně koupi něčeho na zub. 
Jedním z prostředků k rozvoji členů je již dlouhou dobu skautská stezka – knížečka s úkoly               
pro individuální rozvoj. Na tuto stezku úzce navazuje další skautský zvyk. Ke zdokonalování             
schopností jako je odvaha, sebepřemáhání, orientace v terénu a další slouží soubory           
zkoušek nazvané „výzvy“, které je do určité míry možné srovnávat s Foglarovy bobříky. Pro              
dnešní děti jsou výzvy atraktivnější a lépe pokrývají výchovné potřeby dnešní doby. Pro             

 



 
představu zde uvádíme např. výzvu „Noční bdění“ pro mladší děti. Zkouška je splněna,             
pokud dotyčný přemůže sám sebe a dokáže v noci po probuzení hodinu v klidu ležet ve                
spacáku a neusnout. Pro starší děti je například výzva tzv. „Tři orlí pera“, která se skládá ze                 
tří zkoušek: 24 hodin bez     
mluvení, 24 hodin bez jídla     
(povolená je pouze   
konzumace obyčejné vody) a    
24 hodin zůstat o samotě,     
pozorovat tábor, ale zároveň    
nebýt nikým viděn. 
Na tyto výzvy jsou děti cíleně      
připravovány během celého   
roku. I když v sobě skrývají     
krom dobrodružství i určité    
riziko, tak děti vědí, jak si v       
neočekávaných situacích  
poradit a zajistit své vlastní     
bezpečí. 
Za chodu tábora skupinky    
dětí ze všech oddílů střídavě     
pomáhají při různých   
pracích, aby také přispívaly k bezproblémovému průběhu tábora, např. myjí nádobí,          
obstarávají dřevo do kuchyně a na táboráky, uklízí v jídelně a na nástupech nosí slavnostně               
vlajku České republiky. 
Děti také mají na starosti noční hlídání tábora. Noc je rozdělena vždy na 4 hlídky dlouhé                
zhruba hodinu a půl. Hlídku mají vždy dvě děti společně a jsou vybaveny baterkou a               
píšťalkou. Jeden z vedoucích, který spí na určeném místě, je také připraven hlídce pomoci              
vyřešit nenadálou situaci. 

 

Družinový život  
Na táboře „bydlí“ družiny oddílu Bronco v tee-pee. Mnohdy poprvé se mladí kluci             
osamostatňují a prožívají něco, co by jinde na dovolené u moře nebo na chatě nezažili. Do               
tee-pee, která máme k dispozici, se vejde maximálně šest postelí podél obvodu, které si              
kluci na začátku tábora sami stavějí. Uprostřed se vykope ohniště pro rozdělání ohně, který              
je užitečný v případě chladnějších dnů jako zdroj tepla nebo pro sušení mokrých věcí.             
Mnohdy ale večerní ohníček slouží pro navození dobré atmosféry a pohody. V tom bychom            
kluky rádi podporovali – aby spolu dokázali vycházet po celou dobu tábora, práci ve družině               
si rovnoměrně rozdělili a měli k sobě kamarádský vztah. Všichni z družiny tvoří jeden tým,              
ve kterém se všichni navzájem podporují a pomáhají si. 

Role rodičů 

Úloha rodičů pro táborníka je samozřejmě nezbytná, i když se musí dostatečně shodovat s              
koncepcí vedoucích, aby vše probíhalo bez problémů a kluci si tábor správně užili.  
Důležitá je už příprava před odjezdem, kdy rodiče mohou pomáhat balit věci podle             
nabídnutého seznamu. Dále Vás prosíme o pomoc během nakládání a vykládání zavazadel a             
dalšího táborového vybavení před a po táboře, zvláště tatínky, kteří se dobře vypořádávají             

 



 
s bednami plnými stanů a nářadí.  
Pokud máte možnost ještě jiným způsobem pomoci – např. při stavění tábora před             
příjezdem dětí, drobnými cenami do pokladu, dobrým nápadem a podobně, budeme rádi,            
když se na nás obrátíte.  
Jako způsob kontaktu dětí s rodiči preferujeme poštu. Připravte dětem dostatek obálek a             
známek, případně pohledů. Je dobré, pokud mají s sebou, nebo přímo nadepsané na            
obálkách, adresy domů nebo na babičky a další příbuzné. Pro příchozí poštu si jezdíme              
každý den do Křelovic. Napište, prosíme, svým dětem alespoň jednou za čas, aby jim nebylo               
líto, že ostatní dopisy dostávají a ony ne. Odchozí poštu dětem nekontrolujeme, a proto se               
může stát, že v aktuálním rozpoložení napíšou například, abyste si pro ně přijeli, že jim               
ostatní dělají to či ono a přitom to může být z důvodů, že zrovna prohrály ve fotbale nebo                  
že nemůžou najít druhou holinku. V takovém případě Vás prosíme, abyste nám nejdřív             
zavolali a po konzultaci s Vámi bychom se rádi pokusili vyřešit situaci i bez odjezdu vašeho                
chlapce domů. 
Pro konkrétnější představu, jak to na táboře vypadá, se můžete podívat na fotky z tábora z                
minulých let. Díky nim můžete nahlédnou na místa, kde děti spí, kde se stravují a               
prohlédnout si náplň některých dní.  
 
Odkaz na fotogalerie: http://bronco.stopari.org/ 
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Návštěvní den 
Protože jsou tři týdny dlouhá doba, mají po druhém týdnu tábora oddíly Bronco a Miriklo               
návštěvní den. Letos bude v sobotu 13. července 2019 mezi 9:00 a 18:00 hod.  
Pokud nepojedete autem, můžete se buď zkusit domluvit s jinými rodiči na spolujízdě nebo              
lze jet i autobusem. 
Děti většinou ocení výlet do města spojený s obědem v restauraci a malým nákupem. 
Během zbytku tábora nejsou návštěvy rodičů vítány. Hlavním důvodem je, že by ostatním             
dětem přišlo líto, že nepřijeli také jejich rodiče a jen by to zvýšilo pravděpodobnost, že se                
jim bude stýskat. Návštěvy v případě nezbytnosti (např. dřívější odjezd) řešíme           
individuálně po předchozí domluvě. 
 

 



 
Cesta na tábořiště 
Po dálnici D1, sjeďte na exitu 75 Hořice, pokračujte přes Senožaty do Křelovic. U obecního              
úřadu v Křelovicích se dáte po silnici dále od středu obce směrem k zemědělským             
budovám. U zemědělského družstva se dáte po pravé straně po horší silničce dále podél            
zemědělských budov. Jdete stále po modré značce. Půjdete stále rovně dál a zemědělské             
objekty budou po vaší levé ruce. Takto minete i kravín a stále půjdete rovně po polní cestě                
mezi poli, až se dostanete do lesa, kudy stále vede modrá značka.  
 
Po modré dorazíte až k prudké zatáčce v kopci, kde se modrá značka odděluje vpravo a vy 
budete pokračovat vlevo dále dolů, až dorazíte k vodní nádrži/rybníčku. Vodní 
nádrž/rybníček obejdete z levé strany a stále pokračujete po lesní cestě dále dolů, až 
minete po pravé straně malý rybníček, který ani není zanesen v mapě.  
 
Po této lesní cestě půjdete stále dál, nalevo od vás se bude terén svažovat a napravo bude 
strmý svah. Takto půjdete po lesní cestě cca 800 m od onoho malého rybníčku, až dorazíte 
na potůček, který tuto cestu překřižuje. Od tohoto malého brodu půjdete dále po louce, až 

dojdete asi po 100 m do tábora.  
 

 

Finance 
Cena tábora se skládá ze základní částky a pak denní částky, která se násobí dobou pobytu                
(včetně příjezdových a odjezdových dní). To je pro případ zkráceného pobytu, ať už kvůli              
nemoci nebo jiným okolnostem.  
Cena tábora je 4000 Kč = 1900 Kč (základ) + 21 x 100 Kč (denní částka) 
Dalšími příjmy tábora mohou být dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a             
Magistrátu hlavního města Prahy, které se taktéž odvíjí od počtu dní dětí na táboře. Ty               
mohou tvořit zhruba 5-20 % celkových příjmů. Největší výdaje jsou samozřejmě na stravu,             
dále na dopravu a pořizování materiálů a služeb. Vedoucí ani další pomocníci nejsou             

 



 
placeni, nemusí ale sami za tábor platit.  
Jako jediná forma placení tábora je stanoven převod na bankovní účet střediska, ať už z               
účtu plátce nebo složenkou na poště. Zaplacení je bráno jako závazná přihláška. V případě              
zkrácení pobytu dítěte na táboře z neočekávaných důvodů vracíme denní částku za každý            
stornovaný den.  
Při pobytu více sourozenců na táboře je u druhého a dalších dětí z téže rodiny možno                
uplatnit slevu 350 Kč. 
 

Mobilní telefony a jiná elektronika 
Jedním z cílů tábora je, abychom si odpočinuli od městského stylu života, na čas opustili               
naše závislosti na mobilním telefonu, počítači, internetu, televizi, rádiu… a naučili se            
komunikovat a hrát si bez nich. Proto na táboře máme k elektronice povětšinou negativní              
postoj a i vedoucí si s sebou berou jen to, co nezbytně potřebují. 
Dalším důvodem je, že nechceme, aby se jedinci vyčleňovali ze společnosti ostatních            
například hraním na mobilu, posloucháním mp3 apod. Kromě toho je také elektronika na             
táboře vystavena velkému riziku poškození. Zároveň si ale uvědomujeme, že v dnešní době             
je mobil zcela běžnou a někdy i potřebnou součástí života. 
Pokud nastane situace, která to vyžaduje, umožníme dítěti napsat či zavolat z táborového             
telefonu. 
 

Pro používání elektroniky na táboře platí tato pravidla: 
1) Mobilní telefon na tábor nezakazujeme, ale velmi nedoporučujeme.  
2) Pokud si jej vezmou, tak na vlastní riziko a vedoucí nenesou za případné poškození 

odpovědnost. 
3) Smí je používat jen mimo program a na vyhrazeném místě (či někde v soukromí). 

Když zjistíme či uvidíme, že telefon používají víc než je vhodné, tak po upozornění si 
vyhrazujeme právo jej do konce tábora zabavit. Poté bude uschován u vedoucích a v 
rozumné míře budeme umožňovat jeho používání. 

4) Nebudeme mobilní telefony dětem nabíjet – děti si musí sami vyhodnotit, jak často 
si jej mohou zapnout, aby jim vydržela baterka.  

5) Kdo chce, může si vzít vlastní digitální fotoaparát, nicméně kvalitních fotek z tábora 
je každý rok dost. 

6) Taktéž platí pro GPS. 
7) Ostatní elektronika, zejména mp3, rádia a jiné přehrávače, notebooky, jakákoliv 

herní zařízení (Nintendo, Game Boy,  …) je na tábor nevhodná a je zcela zbytečné ji s 
sebou vozit a v případě narušeni programu bude zabavena do konce tábora. 

 
Někteří rodiče jsou zvyklí mít své dítě stále „pod dohledem“ právě prostřednictvím mobilu.             
Ujišťujeme Vás, že děti na táboře nestrádají a pokud se vyskytne vážnější problém, vždy              
Vás budeme informovat, jak nejdřív to bude možné. Ostatně, jedním z hlavních cílů            
skautského tábora je naučit se samostatnosti.  
 
 
  

 



 
Seznam věcí na tábor 
Základní potřeby: 

□ menší batůžek (20 litrů) 
□ batoh na puťák (min. 40 l) 
□ spací pytel 
□ karimatka 
□ nůž 
□ KPZ 
□ uzlovačka 
□ pláštěnka nebo pončo 
□ baterka 
□ skautská stezka 
□ psací a kreslicí potřeby 
□ sešit A5 
□ dopisní papír, známky, obálky, 
adresy 
□ hygienické potřeby (+ potřeby 
na praní) 
□ ručník 
□ krém na opalování 
□ láhev na vodu 
□ hrneček, lžíce 
□ láhev na pití 
□ pokrývka hlavy proti slunci 

Skautský kroj: povinný!  
□ krojová košile (příp. košile 
stejné barvy) včetně nášivek 
□ oddílové triko 
□ šátek s turbánkem 
□ píšťalka (se zelenou šňůrkou) 
□ krojové kalhoty (hnědé, zelené 
či černé) 
□ ponožky a boty vhodné barvy 

Boty: 
□ pevná turistická obuv 
□ sportovní obuv (tenisky) 
□ sandály (ne kroksy a žabky!) 
□ případně holínky 
□ boty do vody 

 
 
Oblečení: 

□ pracovní oděv 

□ věci na spaní 
□ krátké kalhoty 
□ dlouhé kalhoty 
□ tepláky 
□ trenýrky – kraťasy 
□ větrovka (šusťáková bunda)  
□ svetr, mikina 
□ trička s krátkým a dlouhým 
rukávem 
□ plavky 
□ spodní prádlo 
□ dostatek tenkých i tlustých 
ponožek 
□ kapesníky 
□ obyčejný šátek 

Tábornické vybavení: 
□ sekera (podepsaná, příp. jinak 
označená) 
□ kleště (taktéž) 
□ pruh igelitu pod postel (na 
osobní věci) 
□ „prádelní“ šňůru z přírodního 
materiálu pro táborové stavby a zařízení 
týpí!! 
□ starou utěrku do kuchyně (nevrací 
se, bude „spotřebována“)!! 
□ ešus (řádně označený) 
□ turistický vařič (doporučujeme) 
□ 1/2kg hřebíků cca 50–70 mm! 
□ 1/2 kg hřebíků cca 80–100 mm! 

Dále vhodné: 
□ sluneční brýle 
□ impregnace na boty 
□ rezervní tkaničky do bot 
□ pásek 
□ mapa okolí, buzola 
□ sirky/zapalovač 
□ oblíbená kniha 
□ hudební nástroj 
□ zpěvník 
□ oblíbená společenská hra 

□ co uznáte za vhodné... 
 

 

 



 
Poznámky k vybavení a skautskému kroji 
Oblečení 
Na tábory je vhodnější starší oblečení, kluci v něm chodí déle než na výpravě a               
pravděpodobnost poničení je při hrách a pobytu v lese větší.  
Vhodným opatřením je uložit některé věci, které nejsou potřeba stále, do nepromokavých            
tašek (igelitek), např. spodní prádlo, ponožky, trička na druhý týden. Zůstanou suché a čisté              
opravdu až do toho druhého týdne, kdy přijdou na řadu. Boty je také vhodné volit starší.                

Pokud nejsou, stejně po táboře budou.  

 
Skautský kroj 
Ke skautům patří odedávna i skautský kroj, tedy oblečení, kterým vyjadřujeme           
sounáležitost nejen s českým, ale i s celosvětovým skautským hnutím. Oddíl Bronco používá            
dva typy – formálnější oddílová trička (šedá s indiánem), která jsou k dostání u vedoucích, a                
kroj pro slavnostnější příležitosti, který se skládá z:  

● krojové košile – oficiální se prodává v prodejně JUN (http://junshop.cz/, Haškova 7,            
Praha 7) a stojí nemálo peněz – je možné použít košili starších typů nebo              
„neskautskou“ stejné barvy (písková, do šeda), rozhodně nelpíme na oficiálním kroji           
a šátku 

● turbánku 
● píšťalky na zelené šňůrce (nosí se v levé kapse) 
●  

o nášivek (více najdete na http://kroj.skauting.cz/)levý rukáv: 
▪ domovenka (Praha) 
▪ číslo oddílu 
▪ znak družiny 

 



 
o pravý rukáv: 

▪ znak WOSM 
o nad pravou kapsou: 

▪ Czech republic 
● kalhot – jednobarevné tmavé barvy – zelená, hnědá, černá, šedá 

KPZ – krabička poslední záchrany 
Krabička obsahující potřeby pro neočekávané situace. Krabička by měla být pevná, protože            
kromě pár her bude většinou na dně batohu. Velikost KPZ by měla být přiměřená. Ideální               
jsou např. plechové krabičky od energitu. Obsah zabalte do igelitu, aby nenavlhl. 
Doporučený obsah KPZ: papírek s telefonními čísly na rodiče (případně vedoucí), kousek            
papíru, obyčejná tužka, nožík, asi 50 Kč v drobných mincích, provázek, pár zápalek a              
škrtátko, kousek březové kůry k zapálení ohně, polštářkové náplasti sterilně zabalené,           
alespoň 2 ks, svíčka, kousek křídy, jehla a nit, špendlíky zavírací 2 ks, dva knoflíky různé                
velikosti. 
Při výrobě KPZ nezapomeňte dětem zdůraznit to, že krabička poslední záchrany je určena             
pro situace, které nemají jiné řešení. Hezky to lze ukázat na penězích. Pokud dítě peníze z                
KPZ utratí za zmrzlinu, bude toho při následné ztrátě peněženky litovat. 
 
 

Vedoucí tábora a oddílu 
Vojtěch Staněk – Kaktus(vedoucí tábora, vedoucí oddílu Bronco) 
Telefon: 604 877 616 Email: vojta.stanek@stopari.org 
 
David Mlčoch - Dave (hlavní vedoucí oddílu Bronco) 
Telefon: 720 656 933 Email: david.mlcoch@stopari.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Podrobnosti pro rok 2019 
21. – 23.6. – přípravka s rodiči 

přihlašování zde: https://forms.gle/QKpwiLepmBT5nCHU6  
 
26. - 29.6 – přípravka starších oddílů 

 

Platba 
Do 7.6.2019 na účet střediska 2900183219/2010 (Fio banka). 

Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla. 

Pokud je platba za více dětí, uveďte jejich jména do poznámky pro příjemce. 

Na každé druhé a další dítě lze uplatnit slevu 350 Kč. 

Oddíl Cena Termín 

Lišáci 1 500 Kč (900 Kč + 100 Kč za každý započatý den) 1.7. – 6.7. 

Vlčí nože a Koťata 3 000 Kč (1 500 Kč + 100 Kč za každý započatý den) 29.6. – 13.7. 

Bronco a Miriklo 4 000 Kč (1 900 Kč + 100 Kč za každý započatý den) 29.6. – 19.7. 

 
 
Tábor je i tento rok podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. 

Pokud potřebujete vystavit fakturu kontaktujte Kaktuse – Vojtěcha Staňka na 
vojta.stanek@stopari.org. 

Storno podmínky: Při odhlášení do 7.6.2019 se vrací celá částka, později pouze částka za 
nezapočaté dny (tj. fixní část poplatku se nevrací). 

 

 

Zavazadla 

Přesný čas odvozu zavazadel bude upřesněn během června společně 
s informacemi o odjezdu na tábor. 

Doklady účastníka 
Následující doklady vložte do nezalepené obálky, označte jménem dítěte a odevzdejte 
vedoucímu při odjezdu na tábor. Tyto doklady budou po celou dobu uloženy u vedoucího. 
Po příjezdu z tábora se přihlaste o vrácení kartičky zdravotní pojišťovny, výpis z lékařského 

 

https://forms.gle/QKpwiLepmBT5nCHU6


 
deníku a se seznamem klíšťat. 

● Kompletně vyplněná přihláška na tábor (včetně prohlášení rodičů o 
bezinfekčnosti s datem ze dne odjezdu) 

● Kopie potvrzení od lékaře, že dítě je schopno zúčastnit se zotavovací akce 
(toto potvrzení platí 24 měsíců, pokud není určeno jinak, a je možné jej použít i na 
jiné tábory nebo školy v přírodě) 

● Kopie očkovacího průkazu  
● Kartička zdravotní pojišťovny (originál!) 
● Léky, které dítě potřebuje s instrukcemi (pokud již není dostatek místa na 

místě tomu vyčleněném v přihlášce) 
 
S detaily o zdravotním stavu účastníku se seznamují všichni vedoucí Bronca první večer a 
posléze zdravotník tábora. Pokud se však vyskytuje skutečnost, kterou bychom měli vědět 
ihned, seznamte nás s ní, prosíme, při odjezdu. První den také provádíme zběžnou 
preventivní prohlídku, abychom vyloučili případné zavlečení nemoci či parazitů (např. 
svrab, vši), a v případě pochybností jsme připraveni poslat dítě zpět domů.  

 

Kontakt na tábor 

 
Centrální telefonní číslo: 721 365 006 
Pro potřeby celého tábora bude k dispozici centrální mobilní telefon, který bude zapnutý 24              
hodin denně a stále v dosahu někoho z vedoucích (nejčastěji v kuchyni). V případě potřeby              
volejte na toto číslo, osobní telefony vedoucích nemusí být dostupné. 
 
 
Poštovní adresa 
jméno „přezdívka“ příjmení 
Oddíl Bronco 
Tábor STOPAŘI 
Křelovice 
394 45 
 
 
 

 



 

 

 


