
 

 

Základní instrukce 
Javorníček – Žirovnice 

1. 7. – 15. 7. 2017 

 

 Sraz dětí v sobotu 1. 7. 2017 v 8,30 před SVČ Lužánky, po odbavení se bude kolem 9,00 odjíždět 

dvěma autobusy. 

 Tábor se nachází v malém lese poblíž města Žirovnice – GPS souřadnice  +49° 16' 38.07", +15° 11' 

8.57" 

 S sebou potvrzení o bezinfekčnosti, kopii karty pojišťovny, doporučení lékaře – specialisty, léky 

pro osobní potřebu, souhlas se zastupováním ve zdravotnickém zařízení – bude vybráno u odjezdu 

zdravotníkem. 

 Táborový pobyt probíhá na louce v lese, děti jsou ubytovány ve stanech s dřevěnou podsadou 

včetně podlahy. 

 Společnými prostory jsou zastřešená jídelna s kuchyní a uzavřená umývárna se sušárnou 

(Šamšulárna), která je zbrusu nová a dalším zázemím je budova velkého mlýna (Pechův mlýn) pět 

minut chůze lesem. 

 Jídlo je podáváno 5x denně, je připravováno přímo v kuchyni na ohni, děti jsou systematicky 

zapojovány do pomocných služeb. Veškeré zásobování a zpracování potravin zajišťuje vedení 

tábora s personálem se zdravotním průkazem (Petr Čáp, Marie Čápová, Hana Maarová). 

 Pitná voda je čerpána z hygienicky kontrolované lesní studánky asi 500 metrů od tábora, dovážena 

službou v nádobách. Pití pro děti je na přístupném místě k dispozici dětem v průběhu celého dne a 

s ohledem na aktuální počasí. 

 Toalety jsou v areálu tábora, jde o suché záchody s unikátní trojmístnou konstrukcí a 

nezaměnitelným designem. V nočních hodinách je každá toaleta osvětlena petrolejovou lampou, 

nicméně je výhodné vybavit dítě baterkou. Během celé noci jsou drženy hlídky staršími dětmi, 

vedoucími a instruktory a v případě potřeby budou dětem nápomocny. 

 Hygiena je prováděna minimálně 2x denně v místním upraveném korytě potoka, několikrát týdně 

probíhá umývání v Šamšulárně. Obvykle je omezováno mytí vlasů vzhledem k počasí. 

 Program a sociální péči zajišťují HIaPV (hlavní informační a programový vedoucí) Lubomír 

Smejkal s vedoucími oddílů (Kateřina Fintesová, Aleš Břicháček, Jitka Andrýsková, Anička 

Hrčková, Marek Brada, Tomáš Hradský) a jejich instruktoři – členové souboru s absolvovaným 

školením vedoucích dětských táborů, semináře o bezpečnosti práce na letních táborech a zdravotně 

způsobilých.  

 Zdravotní péče je zajištěna lékařem (MUDr. Ladislav Plánka) s kompletním vybavením pro 

rozšířenou první pomoc, každodenní zdravotní služby (kontrola dávkování vlastních léků, 

zdravotního stavu, hygieny) zajišťuje zdravotník tábora Veronika Najmanová. 

 Technické zajištění (drobné opravy, rozmístění svítilen) zajišťují údržbáři tábora a jsou dětem 

k dispozici s případnými technickými potížemi (Kuba Hradský a Matěj Čevela). 

 V celém areálu tábora není k dispozici zdroj elektřiny, není tedy kde dobíjet mobilní telefony nebo 

tablety. Pro provoz pohotovostních mobilních telefonů tábora jsou využívána auta, která jsou 

k dispozici pro zásobovače a zdravotníky v dostatečném počtu. 

 Návštěvy rodičů na táboře nejsou vhodné, neboť program vede děti k samostatnosti. Kontakt 

s rodiči samozřejmě nelze zakázat. Pošta je vyzvedávána každý den na poště a ihned dětem 

rozdávána, pošta psaná dětmi musí být ofrankována a vedení tábora zajistí jejich odeslání. 

 Na táboře nelze nic zakoupit, jedenkrát za tábor bude výlet do města, kde lze udělat malý nákup, 

rovněž se zákazem nákupu zmrzliny a majonézových potravin. 

 Příjezd dětí bude v sobotu 15. 7. 2017 kolem 16,00 h opět k CVČ Lužánky. 

 

Adresa pro korespondenci: LT Javorníček, Žirovnice, 394 68, POSTE RESTANTE 

Mobilní telefony pro rychlou komunikaci: 

 Petr Čáp  773 633 641 – Vedoucí kuchyně 

 Marie Čápová  723 171 458 – Hlavní účetní 

 Lubomír Smejkal 607 610 937 – Hlavní vedoucí a HIaPV 

(Ne)pravidelné aktuality z tábora čtěte na www.javornicek.cz 

http://www.javornicek.cz/

