
 

 
Letní soustředění 
KOTVA Plzeň, o.s. 

 
 

 

 
 

 
 
 

Letní soustředění dětského skautského oddílu 2011 
 

Chlum Svaté Máří 2. 7. – 16. 7. 2011 

 
 

Hlavní vedoucí:   Aleš Skřivan – Žabák, 724 839 414 
 
Zástupce hlavního vedoucího: Lenka Skřivanová – Vlčice, 604  918 643 
     Karel Fait – Medvěd, 607 760 499 
 
Zdravotník:    Tomáš Moureček – Mour,  604 979 763 
 
 
Obecné informace: 
 Sraz: Dne 1.7.2011 (pátek)  v 16:00 hodin u loděnice v Černicích 

K loděnici, prosím, sjíždějte jen ti, kteří povezou společné věci. Po naložení materiálu 
odjezd auty na tábor. 

Jídlo: na pátek a sobotu dopoledne z vlastních zásob, na místě společný čaj, plná táborová 
strava začíná v sobotu obědem 

 

Zahájení tábora: 
 Kdo by nemohl v pátek, nebo čí rodiče  nemohou dítě v pátek na tábor dovézt, tak je možné ještě 
v sobotu ráno. Tábor oficiálně začíná slavnostním nástupem  v sobotu 2. 7. v 11:00 na návsi Chlumu  
Svaté Máří (u Kynšperka nad Ohří – Chlum Svaté Máří bere na první dobrou v mapách jak seznam tak 
google). 
 



Adresa tábora:        Fara v Chlumu  Svaté Máří  
Poštu je možné posílat:      jméno dítěte 
        tábor KOTVA Plzeň, o.s. 
        Farní úřad Chlum Svaté Máří 
        357 09   Habartov 
 

Návštěvy: Návštěvní den je v sobotu 9. 7. 2011 a to mezi 10. a 17. hodinou. V této době je možné si dítě vzít 
a vzdálit se z místa soustředění. Bude též připraven i společný program, rozhodnutí je na vás. Do 6. 7. 2011 20:00 
nám sdělte na speciální e-mailovou adresu kotva@machr.cz zda na návštěvní den přijedete a zda se bude vaše 
dítko tento den společně stravovat. Pro rodiče jsou v Chlumu k dispozici místní restaurace. 
Telefonovat na soustředění je možné spíše večer, přes den budeme většinou mít telefony vypnuté (pestrý 
program). 
 
Převzetí dětí po táboře: 

a) na faře v sobotu 16.7. 2011  v 13.00-14.00 hodin 
b) u loděnice v Černicích 16.7. 2011 - telefonicky oznámíme hodinu příjezdu 

Seznam věcí na tábor 

S sebou: středověký obleček (tábor bude v duchu příběhu Cesta kolem světa za 80 dní) – kluci triko nebo 
košile u krku na šňůrku, děvčata jednoduché šaty nebo tričko u krku na šňůrku se sukní nebo tak něco). 
JÍZDNÍ KOLO ve funkčním stavu  (kdo má, tak koncovou červenou blikačku) + cyklistická helma. 

věci na spaní (pyžamo), spacák, karimatka (pro možný výlet), polštářek 
prostěradlo – nutné  (spí  se na matracích), kdo nebude mít, koupí si na místě z kapesného 

  ešús, hrneček, označený příbor , láhev na pití,  
  kapesní nožík, baterka + baterie, ručník 
  toaletní potřeby, šampon, 2x toaletní papír, repelent,  
  opalovací krém, sluneční brýle, pokrývka na hlavu 
  šátek, ponožky, spodní prádlo, kapesníky, funkční prádlo 
  tričko s dlouhým rukávem, oblečení na vodu 
  trička s krátkým rukávem, kraťasy, oblečení na kolo 
  tepláky, šusťáky, větrovka, svetr 
  pevné boty, plátěnka, vodochodky, holínky 
  7 věcí, pastelky, dopisní souprava + známky (menším dětem předepište adresy babiček, atd.), 

šicí potřeby, bílé triko na batikování, kapesné na drobnosti,  elastický obvaz 
  2 hadry do kuchyně – nevratné 

  zpěvníky, hudební nástroje (kdo má, tak bere!!!!!) 
  sklenice libovolné marmelády 
Dobrovolné: buzola,  prášek na praní, prádelní  šňůra na sušení 
Nedoporučujeme: mobilní telefon (riziko ztráty), rádio, magnetofon apod. (v případě dělání kraválu 
   zabavujeme a vracíme po táboře) 
Zavazadla: kufr, kletr a malý baťůžek na pěší výpravy (1-2 dny), přidělený lodní pytel s vestou, přilbou 
 
Prosba vedení tábora: Domluvte s dětmi, prosím, jejich vstřícnost při společném stravování. Budeme brát zřetel 
na jídla, která v přihlášce uvedete jako jídla, jež děti zásadně nejí.  V případě protestů u jídel v přihlášce 
neuvedených,  děti dostanou náhradní chléb s máslem, při opakovaném takovém „jídelním střetu“ bychom vás 
museli kontaktovat ohledně návratu domů. Připravený program je také tělesně náročný a při nedostatečném 
stravování  by mohlo dojít k nechtěným zdravotním potížím. Dětem vaří vždy dospělý s pomocí dětí, takže je 
předpoklad dobré a vhodné stravy. 
Letní soustředění skautského oddílu je připravováno jako vyvrcholení  celoroční  činnosti, posílení dětské party a 
s ohledem na věkovou skladbu zúčastněných dětí. 
 
Podmínkou účasti na táboře je členství dítěte v KOTVA Plzeň, o.s. a minimálně tři společné výpravy před táborem. 
 
Na táboře AHOJ 

za vedení tábora   
Aleš Skřivan - Žabák 


