
PŘEDTÁBOROVÁ SCHŮZKA 2021 
 
Nové tábořiště – LT U Mlýna u Mařenic, okres Česká Lípa 
Bohužel rozsáhlá těžba dřeva, které aktuálně probíhá na našem tábořišti nám letos neumožnila jet k nám. Hledat 
tábořiště v půlce dubna je velmi náročné, protože většina tábořišť jsou již dávno obsazena. Jsme rádi, že se nám podařilo 
najít aspoň toto náhradní, i když je hodně daleko. Vzdálenost si uvědomuje a vše k tomu přizpůsobujeme. Byť je to daleko 
čeká nás čtrnáct dní v krásné přírodě Lužických hor. V okolí máme krásné borovicové a smíšené lesy, také i rovný les. 
Tábořištěm protéká meandrující říčka, v okolí je plno historických i přírodních zajímavostí. Určitě se děti mají na co těšit 
a poznají nový kraj a přírodu, kterou u nás tolik nenajdeme. Tábořiště se nachází v obci Mařenice, okres Česká Lípa, 
Liberecký kraj. Do Liberce je to 20 minut cesty autem. 
Tábořiště je podobného rázu jako známe od nás, tedy přírodní, bez elektřiny a tekoucí teplé vody. Děti spí v podsadových 

stanech po dvou, navštěvují kadiboudy a polní umývárnu. Účastní se táborového chodu – služba v kuchyni (letos jen 

příprava surovin, které pak projdou teplenou úpravou), příprava dřeva, pumpování vody, noční hlídky.  

 
 

NOVÁ ADRESA! 

Jméno táborníka 

LT U Mlýna 

Mařenice 

471 56 

Prosíme, pište dětem často (klidně i každý den), zvlášť těm nejmladším. Na sraz můžete donést už napsané dopisy na 

první dny. Budete – li posílat balíky, myslete i na ostatní táborníky. Všechny balíky na táboře se otevírají společně a 

rozdělují všem táborníkům. Buchty máme rádi všichni. 

Neposílejte prosím přehnané množství sladkostí, děti dostávají téměř každý den ke svačince nějakou sladkost. Při posílání 

buchet, napište sms Elis/Míše, ať víme, že máme jet doopravdy druhý den na poštu ☺ 

 
Hygienická opatření 

- Prosíme vás, aby i vy jste k letošní pandemii přistupovali zodpovědně a cca 14 dní před táborem „hlídali“ stav 
vašich dětí. V případně jakéhokoliv příznaku onemocnění nás informovali. 

- V rámci tábora jsme museli přizpůsobit program – vynechat výlety do velkých měst, vyhnout se místům 
s velkou frekvencí lidí, zrušit veškeré návštěvy na táboře a bohužel i omezit pobyt dětí v kuchyni. 

- V průběhu tábora bude zvýšený zdravotní dohled nad dětmi. 
- Zvýšená hygiena účastníků i každodenní dezinfekce prostor. 
- Prosíme, abyste dětem nabalili minimálně 4 roušky/respirátory!. 
- Je nový formulář na čestné prohlášení s datem odjezdu! 
- V případě podezření na infekční onemocnění účastník neprodleně odjíždí domů. V případě výskytu 

onemocnění Covid – 19 může být tábor zrušen. 
- Prosím přibalte dětem malý ručníček na ruce!  



 
Podmínky pro testování na tábory (doklad o negativitě) 
Na základě opatření MZ a MŠMT je třeba doložit, že dítě není pozitivní na nemoc covid-19. Tímto doložením může být: 

• PCR test starý maximálně 7 dní (dále není nutné v době tábora přetestování).  
o Jihomoravská rada dětí a mládeže zajistila na vybraných testovacích místech, speciálně vyčleněné 

kapacity pro testování PCR testem pro účastníky letních táborů. Můžete samozřejmě využít i jiná místa. 
o Při rezervace může být potřeba uvést informaci, že jste z Pionýra. 

▪ Poliklinika Starý Lískovec, U Pošty 14, Brno 
Typ testu: z nosohltanu nebo slin (možnost vybrat si na místě) 
Rezervace: https://bit.ly/2S2qrdo  

▪ Zvonařka Brno (u 5. nástupiště v odjezdové hale) 
Typ testu: z nosohltanu nebo slin (možnost vybrat si na místě) 
Rezervace: https://bit.ly/3vyc4vd  

▪ Palackého třída 200/77, Brno (v areálu vedle restaurace U tří opic) 
Typ testu: žvýkací 
Rezervace: není třeba, v případě většího počtu lidí na tel. 607 178 018 

▪ Okružní 2, Blansko (vedle potravin Hruška) 
Typ testu: žvýkací 
Rezervace: https://reservatic.com/cs/public_services/bez-kazu-s-r-o/ 

• AG test (z oficiálního testovacího místa) starý maximálně 72 hodin. V případě doložení negativity AG testem je 
naší povinnosti každý 7. den tábora dítě přetestovat, tedy 2x během tábora. Pokud zvolíte tento typ doložení 
negativity, prosím přibalte dítěti s sebou dva samotesty, které odevzdáte zdravotníkovi a 7. den/ 14. den tábora 
bude provedeno přetestování. Z finančních důvodů už nejsme schopni zajistit nákup testů. 

• očkování –potvrzení o očkování nejméně 22 dnů po první dávce; 

• potvrzení či čestné prohlášení o prodělané nemoci covid-19 maximálně do 180 dnů od jejího prodělání. 
Samotest provedený doma není možný, test musí být vždy z oficiálního testovacího místa, kde obdržíte potvrzení! 
Prosím doneste na sraz vytisknuté nebo ofocené potvrzení s výsledkem negativity, které obdržíte po testování! 
Potvrzení lze získat i na ocko.uzis.cz. 
 
Složení vedoucích:  

HVLT    Elis 

Zdravotník  Lucka + Míša 

Zásobovače  Pavel 

Kuchař   Kiki + Michal a pomocná síla Mara 

Programáci  Zdeněk a Ševa 

Dokumentarista Hony 

Družinoví vedoucí Maka, Moucha, Kuba a Honza 

Další výpomoc   Myška, Tirís, Frodo 

 
Technické informace: 
Sraz v sobotu 17. 7. v 8.30 u klubovny. 
Zde Váš čeká u zdravotníka (Lucka) kontrola dokladů + u druhé osoby odevzdání a doložení testů na negativitu + odnos 
zavazadel do Avie 
Potřebné doklady na sraz: 

- čestné prohlášení s datem odjezdu 
- potvrzení od lékaře – platnost 2 roky 
- kopie kartičky pojišťovny 
- případně předepsané léky nebo vitamíny, které dítko užívá (prosím uvést přesné dávkování)  

- + kapesné k uložení a dopisy na první den 

- Kontrola vší! 

*Odevzdejte zdravotníkovi prosím všechny léky, vitamíny atd.  

Kufr s batohem prosím odneste do Avie, která bude stát dole u silnice u kotelny na Lánech. Dále Vás poprosíme o pomoc 
s nošením táborových věcí a jídla.  
 

https://pionyr.us9.list-manage.com/track/click?u=0d8b9ae857317185a82311c4a&id=266af26fe3&e=0ce4caed80
https://pionyr.us9.list-manage.com/track/click?u=0d8b9ae857317185a82311c4a&id=6f31ebfbe6&e=0ce4caed80
https://pionyr.us9.list-manage.com/track/click?u=0d8b9ae857317185a82311c4a&id=de231109fb&e=0ce4caed80


Cestu tam pojedeme soukromým autobusem, který nás nabere kolem 10 hodiny u kotelny na Lánech.  Na cestu děti 
budou mít oddílové tričko, pohodlné kalhoty, pevnou obuv, roušku! V malém batůžku pláštěnku, čepici na hlavu, papír 
a tužku, dostatek pití a jídla na celý dne! Předpokládaný příjezd na tábořiště je kolem 16 hodiny, kde nás poté čeká 
prohlídka samotného tábořiště a okolí. Po příjezdu děti dostanou svačinu v podobě pečiva se šunkou a sýrem, velké jídlo 
bude až teplá večeře. Záložní jídlo a pití povezeme i v autobuse. Pokud někomu bývá špatně, můžete dát rovnou ráno 
kinedril. 
 
Pozn. Kdo nemám oddílové tričko (modré tričko s názvem Severka) nebo kroj (zelená košile) je nutné si tyto kusy oblečení 
zakoupit. Jsou nedílnou součástí táborového vybavení. Zakoupit si je můžete na srazu nebo dříve po domluvě s nějakým 
vedoucím. 
 

Návrat: V sobotu 31. 7.  mezi 17.00 a 19.00 hodinou ke klubovně. Cestu zpět již absolvujeme částečně autobusem a 
vlakem. Kufry a zavazadla dorazí dříve a bude možné si je vyzvednout v klubovně. Bližší časy upřesníme během tábora 
pomocí emailu a informací na stránkách. 
 
Telefony:  

Elis 737 421 758, Lucka 605 728 877 (zdravotník) 

Míša 737 890 287 (druhý zdravotník), Kiki 608 600 582 

Volejte prosím jen v případě, pokud je to nutné, ať nezaměstnáváte vedoucí od dětí. Zkuste nejdříve Elis a pak Míšu, 

pokud je to zdravotní záležitost rovnou zdravotníkovi. Pokud nezvedáme telefon, voláme pak vždy zpět. 

 

Stránky tábora: https://www.severka.org/index.php/tabory/tabor-2021/ 

Na táboře mají děti mobily zakázané!!!! 

Návštěvy jsou z hygienických důvodů také zakázány, prosím tuto skutečnost dodržujte!! 

Kapesné není potřeba mnoho, děti nemají letos skoro žádnou příležitost, kde kapesné utratit. Pokud počasí dovolí, 

nakoupíme dětem džusy a budou si je moci od nás zakoupit. Bohatě stačí 100 Kč.  

Sladkosti dětem uložte do podepsané krabičky, sáčku. Sladkosti děti odevzdávají do příslušné bedny a vždy v poledňáku 

je jim otevřena. 

 
 Program a dobové oblečení: 

Letos se přesuneme do vzdálené Ameriky a období druhé poloviny 19. století, kde aktuálně probíhá stavba železnice. 
My jako známí stavitelé se budeme snažit jako první postavit železnici ze západu na východ, někdo to bude zkoušet 
z východu na západ. Čeká nás setkání s místní lidmi – kovboji, banditi, indiáni, ale také boj s investory a byrokracií. 
Vyzkoušíme si místní zábavu v podobě casina. Nebudou chybět bojové hry, rukodělné, tvořivé, sportovní dopoledne a 
turnaje, ale i noční hry nebo vodní bitva. Navštívíme i zajímavé okolí a zajímavosti. Vyrazíme na dvou denní výlet 
s přespáním mimo tábor.  

 
Dobové oblečení – kalhoty s laclem (montérky), kostkovaná flanelová košile nebo tričko, slaměný nebo plstěný 
klobouk. 

 
Prosím přibalte dětem navíc bílé tričko, může být i větší, s malým potiskem atd. Využijeme ho na vodní barevné bitvě. 
 
Na tábor sháníme aktuálně tyto věci: 

- žluté kinder vajíčka 
- utěrky 

 

Vybavení: upřesnění 

Viz. seznam věcí v propozicích 

Pozor na:  

Zavazadla – kufr, batoh a batůžek; Více zavazadel prosím dětem nebalte, nevlezou se jim do stanu. 

▪ Kufr – nezapomínejte na výšku kufru, kufr je uložený pod postelí. Z loňského roku se nám osvědčili podlouhlé 

plastové bedny Ikea (78 x 56 x 18 cm) - https://www.ikea.com/cz/cs/p/samla-krabice-transparentni-

00130129/, které jsou průhledné, a tudíž děti mají lepší přehled o tom kde, co mají, a navíc brání vlhkosti a 

https://www.severka.org/index.php/tabory/tabor-2021/
https://www.ikea.com/cz/cs/p/samla-krabice-transparentni-00130129/
https://www.ikea.com/cz/cs/p/samla-krabice-transparentni-00130129/


neplesnivý. Na cestu připojte klipy, gumičky nebo izolepu na držení. Cestovní tašky jsou nepraktické, děti 

v nich neudrží pořádek a často vlhnou. 

▪ Batoh na puťák - přiměřený batoh pro věk dítka na dvojdenní výlet. Důležité, aby měl batoh bederák! Na 

cestu je dobré do něj zabalit neforemné věci jako spacák, karimatka, ešus atd. 

▪ Batůžek na cestu 

Deka na matraci 

▪ Přes celou postel!!!! (180 x 50 cm) – ne 50 x 80 cm, nebo prostěradlo. 

Spacák 

▪ Noci jsou chladné, teplý spacák je potřeba!!! Můžete nabalit i dva tenčí spacáky, případně deku navíc. Pro menší 

děti je ideální k pyžamu jim dát spací mikinu, ať vědí, že mikina je také na spaní. 

Boty 

▪ Potřeba jsou pevné boty (pohory) na puťák nebo do špatného počasí. Plátěné tenisky se hodí akorát na teplé 

dny, přibalte dětem i pevnější botasky. Pohory rozchozené, nové neochozené jsou k ničemu! 

▪ Dále ať mají děti holínky, sandály (Ne jenom nazouváky kroksy). 

 

- Ešus stačí jeden díl + víčko, hrnek s oušek a lžička na provázku -> ideálně vše podepsané! 

- Láhev na vodu 2x, víčka navíc nejlépe 

- Krabička nebo pytlík na sladkosti (podepsané!). Sladkosti v přiměřeném množství. 

- Pláštěnka s kapucí minimálně 2x 

- Teplé oblečení – večery jsou chladné, nebojte se přibalit i punčocháče nebo termoprádlo 

- Plátěné pytlíky (na spodní prádlo – čisté, špinavé, hygienu, drobnosti), nezapaří se jak igelitové 

- Sanitární den – eko prací prostředky, kolíčky na prádlo, šicí potřeby – i malí 

- Na drobné věci např. spodní prádlo, hygienu, tábornické pomůcky aj. prosím pořiďte dětem různé plátěné 

pytlíky, boxy, kapsáře apod. Pohled do stanu, kde se neustále válí hromada drobností, není pěkný a také 

děti jsou z toho nešťastné. Děti takto snáze udrží pořádek ve věcech. Šikovné plátěné pytlíky a látkové 

krabičky prodává např. Ikea. -https://www.ikea.com/cz/cs/p/angelaegen-krabice-barevna-

50417949/;https://www.ikea.com/cz/cs/p/stuk-krabice-s-prihradkami-bila-seda-

20364004/;https://www.ikea.com/cz/cs/p/rensare-taska-na-obleceni-sada-3-ks-vzor-kostka-seda-cerna-

30432502/;https://www.ikea.com/cz/cs/p/rensare-taska-na-obleceni-s-prihradkou-vzor-kostka-bila-

00446652/ 

- Nejlepší je látkový kapsář na bočnici stanu – pruh asi 150 - 170 x 30 cm.  

- Ramínko na kroj 

- Pokud máte staré úterky nebo hadry, budeme rádi. 

- Ručníček na umývání rukou! 

- Zpěvník! 

- Bíle nebo světlé tričko na hru! 

Kroj i trička můžete zakoupit v klubovně ☺ Ke kroji prosím vhodné kalhoty rozumné barvy, ne tepláky, legíny či 

šusťáky. Vhodné jsou maskáče, staré rifle, outdoorové kalhoty, pevné kraťasy!  

https://www.ikea.com/cz/cs/p/angelaegen-krabice-barevna-50417949/
https://www.ikea.com/cz/cs/p/angelaegen-krabice-barevna-50417949/
https://www.ikea.com/cz/cs/p/stuk-krabice-s-prihradkami-bila-seda-20364004/
https://www.ikea.com/cz/cs/p/stuk-krabice-s-prihradkami-bila-seda-20364004/
https://www.ikea.com/cz/cs/p/rensare-taska-na-obleceni-sada-3-ks-vzor-kostka-seda-cerna-30432502/
https://www.ikea.com/cz/cs/p/rensare-taska-na-obleceni-sada-3-ks-vzor-kostka-seda-cerna-30432502/
https://www.ikea.com/cz/cs/p/rensare-taska-na-obleceni-s-prihradkou-vzor-kostka-bila-00446652/
https://www.ikea.com/cz/cs/p/rensare-taska-na-obleceni-s-prihradkou-vzor-kostka-bila-00446652/

