
Informace k táboru Rozkoš 2022 
začátek tábora: 17.7.2022 , 17:00 hod. 

konec tábora: 23.7.2022, 12:00 hod. 

místo konání: Areál jachtklubu TJ Slávia Jachting Česká Skalice z.s. 

vedoucí tábora: Jan Fišer, tel 603 965 258 

zástupce vedoucího tábora: Jan Štěpánský 

zdravotník: Barbora Veselá 

   Náš tábor je zaměřen nejen na sport, ale také na vytváření vztahu k vodě a plavidlům obecně. 
Děti budou v kontaktu s vodou v různých formách po velkou část dne, a to nejen za ideálního 
počasí. A proto doporučujeme děti dostatečně vybavit na teplé, ale i studené počasí. 
I v červenci se může stát, že budeme trénovat v teplotách okolo 15 stupňů.  

    Budíček bude v sedm hodin ráno a večerka v devět hodin večer. Čeká nás celotáborová hra na 
téma Dva roky prázdnin. Děti budou spát v podsadových stanech s podlážkou, a proto 
doporučujeme oblečení sbalit do kufru, který se dá uklidit pod postel. V taškách a batozích se 
špatně udržuje pořádek.  

    Nádobí pro stravování je zajištěno (ešusů netřeba). První jídlo bude nedělní večere a končit 
budeme sobotním obědem. Stravovat se budeme pětkrát denně. Jídelní lístek budeme vytvářet 
týden před táborem. 

     Lodí máme dostatek, proto není třeba, aby každé dítě na táboře mělo svou vlastní. 
Paddleboardy si děti mohou vzít dle uvážení rodičů. Dítě se o něj musí starat samo. 
Paddleboardservis nezajišťujeme.  

    V pátek večer plánujeme závěrečný táborák, kterého se mohou zúčastnit I rodiče. V závěru 
tábora budeme vyrábět plavidla na Doubravicko-Zvolské Úpění, které navazuje na náš tábor 
a končí v neděli 24. června. Pokud se ho chce někdo s dětmi zúčastnit, tak doporučuji přibalit 
nějaké duše od auta, traktoru atd., ze kterých postavíme vory. Poplujeme na nich po Úpě do 
obce Zvole kde, bude večer připraven kulturní program (Jan Hudák a kapela Papundekl) 
a opékání buřtů (spaní na louce ve vlastních stanech). 

 

Seznam věcí na tabor: 

oblečení pro pohyb v přírodě a v okolí vodní nádrže dle uvážení rodičů 

2x kšiltovka nebo jiná pokrývka hlavy na trénink, opalovací krém, sluneční brýle 

záchranná vesta do vody s certifikačním štítkem (podepsaná) 



plavky, neopren (stačí krátký), boty do vody, sandály, tenisky 

baterka/čelovka, spacák, deka, polštářek, plyšák 😊😊 

2x ručník, hygienické potřeby, taška na špinavé prádlo, léky, plastová lahev na pití 

Sada pastelek, obyčejná tužka, guma, zápisník, skicák, nůžky, izolepa 

zavírací nůž dle uvážení rodičů, malý batůžek na výlet, pláštěnka 

hudební nástroj, ze společenských her jsou povolena pouze pexesa a kvarteta (prevence 
hazardu) 

mobilní telefony a další elektronická zařízení nedoporučujeme (na dně přehrady obvykle 
korodují) 

převlek na námořnický karneval  

Povinná výbava lodi – pína, houba, nádoba na vylívání vody, vějička, provaz 5m (všechny 
součásti lodě očíslované nebo podepsané – kormidlo, káča, plachta) 

 

 

Těšíme se na vás tým vedoucích a trenérů TJ Slávia Jachting Česká Skalice z.s 

 

 

 


