
Tábor oddílu Sokolík Silůvky 
Ocmanice 4. – 18. 7. 2020 

 

Vážení rodiče, 
 

náš skautský oddíl nabízí širokou škálu aktivit v jednom balíku. Snažíme se v dětech 

rozvíjet jejich sportovní schopnosti, vlastní kreativitu, praktické dovednosti a skautské 

znalosti. Navštěvujeme lezecké stěny, splouváme řeky, hrajeme běžné i ty 

nejprapodivnějších hry, chodíme do přírody. Mimoto tvoříme program i pro děti, které do 

oddílu nechodí nebo chodí do oddílů jiných, když organizujeme akce jako Zimní stopou 

okolo Silůvek, Atletický čtyřboj nebo překážkový Ninja faktor.  

Vyvrcholením našich snah je letní stanový tábor. Pro některé je tábor 14 dny prázdnin 

spánku ve spacím pytli na nepohodlné karimatce, bez bonbónů, chytrého telefonu a 

internetu, kde provádí činnosti, které nejsou vždy příjemné. Vězte, že to ani není úmyslem! 

Skautské heslo „Buď připraven“ s sebou nenese jen samá pozitiva a jistoty, ba naopak. 

Připraven může být jen ten, kdo zažije nepohodu a dostane příležitost poprat se 

s nesnázemi, aby viděl, že se takový boj vyplácí. Tábor bezpochyby takovou příležitostí je a 

byl bych vděčný, kdybyste to takto viděli i Vy rodiče, kteří v nás vkládáte tu nejvyšší důvěru. 

Nebojte se. Nejedná se armádním výcvikový kemp, jak možná někteří z Vás vytušili 

z předchozích vět. Děti nevedeme k nějaké absolutní poslušnosti, ale spíše vlastní 

odpovědnosti a samostatnosti, které si mohou osvojit např. při úklidu stanů, pomoci 

s mytím nádobí nebo nočním hlídáním. Zároveň nezapomínáme, že je tábor hlavně o 

zábavě. Zábavě ve skautském společenství – mezi kamarády, která se dá užít díky pestrému 

programu složeného především z her.  

Vaše děti nepovede nějaká skupina neznámých lidí, ale kolektiv složený ze zkušených i 

začínajících vedoucích, kteří sami prošli oddílem a účastní se různých vzdělávacích kurzů. 

Nakonec se v budoucnu takovým vedoucím může stát i Vaše dítě a jedny z nejsilnějších 

zážitků bude mít právě ze skautských táborů. 

V posledních letech se tábora zúčastňovalo přes 20 dětí. Na tábor můžeme přijmout 

do 30 dětí, proto neváhejte a přihlaste své děti, dokud jsou volná místa. Pokud se naplní 

kapacita tábora, budou upřednostněny děti účastnící se celoroční činnosti oddílu. Termín 

informativní táborové schůzky pro rodiče Vám zašleme 3. 5. 2020 v mailu nebo ho najdete 

na našich webových stránkách www.sokolik.siluvky.cz, kde se dozvíte více o naší činnosti.   

http://www.sokolik.siluvky.cz/


 

Místo a termín konání letošního tábora: 

Obec Ocmanice u Náměště nad Oslavou v údolí řeky Oslavy 

GPS: 49°13'25.156"N, 16°8'28.910"E 

 

Havrani a Amazonky – (5. - 9. tř.) 

2. - 18. 7. 2020  2500,- Kč 

 

Vlčata a Berušky – (1. - 4. tř.) 

4. - 18. 7. 2020  2500,- Kč 

 

Pokud máte zájem o účast vašeho dítěte na táboře našeho oddílu, 

vyplňte přihlášku na konci této strany a odevzdejte ji spolu se zálohou 

500,- Kč (možnost platby na účet 670100-2211118534/6210) do 

2. 5. 2020  některému z vedoucích na schůzkách. 

!!! Při placení bankovním převodem, prosíme uveďte jméno 

dítěte do zprávy pro příjemce!!! 

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpoví: 

Vedoucí:           Jiří Průša – Punďa                      jiriprusa18@gmail.com                       737 632 750 

Hospodářka:    Barbora Škorpíková – Kecka      skorpikova.barbora@seznam.cz         724 385 848 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Přihláška na tábor oddílu  

YMCA SKAUT - 4. skautský oddíl Sokolík Silůvky 

 
Přihlašuji své dítě …………………………………………………………………..……………… 

Datum narození  …………………………………………………………………..……………… 

Kontaktní e-mail  …………………………………………………………………..……………… 

na tábor v termínu   
 2. - 18. 7. 2020  děti v 5. – 9 třídě (Amazonky a Havrani) 
 4. - 18. 7. 2020  děti v 1. – 4. třídě (Berušky a Vlčata) 
 
Současně potvrzuji, že jsem zaplatil zálohu 500,- Kč za účast na táboře. 

 
Datum:      Podpis: 

file:///C:/Users/Aleš/Documents/Skaut/Tábor%202019/Přihlášky/Předběžná%20přihláška/jiriprusa18@gmail.com
mailto:skorpikova.barbora@seznam.cz

