
POHODA BRNO – sdružení pro volný čas 
Valouškova 10, 635 00 Brno 
IČ: 270 27 741 
Tel.č.: 728 586 168 
email: taborpohoda@taborpohoda.com

 
 

LETNÍ TÁBOR 
DOBRÁ VODA 

 
plná cena: 4.200,- Kč + možné bonusy 

 
 

 
 
 
Vážení rodiče,  

 jsme velice rádi, že jste pro své dítě zvolili právě náš tábor. Naše organizace 

má v pořádání těchto akcí více jak třicetiletou tradici a zkušenost. Tábor je umístěn 

u malé vesničky Dobrá Voda, nedaleko Jindřichova Hradce, v krásném a zdravém 

prostředí Přírodního parku Česká Kanada.  

 

 V následujících několika bodech Vás seznámíme s chodem našeho tábora. 

Dozvíte se, jak vypadá průběh dne na našem táboře, informace o zázemí a také 

důležité informace k odjezdu. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat, ráda vám 

vše zodpovím.  

                                                    
 
 
 
 

Zuzana Stratilová 

                 hlavní vedoucí letního tábora



 
❖ PRŮBĚH TÁBORA 

 Na táboře jsou děti rozděleny do oddílů, které mezi sebou po celou dobu soutěží 

v celotáborové hře. Pokud to počasí dovolí, chodíme se s dětmi koupat do některého z četných 

rybníků v blízkosti tábora. V polovině tábora děti absolvují dvou až tří denní putování po okolí. 

Během puťáku většinou navštívíme nějaké městečko a děti mají možnost něco si nakoupit. Dále 

na ně čeká několik slavnostních ohňů, spousta her a dobrodružství. Z tábora si děti zaručeně 

přivezou spoustu nových dovedností, se kterými se rodičům rády pochlubí.  

 

❖ ORGANIZACE 

 

Hlavní vedoucí – odpovídá za celý chod tábora 

Programový vedoucí – stará se o soutěže, celotáborovou hru a veškerý program pro děti 

Hospodář – stará se o zásobování tábora 

Zdravotník – ošetřuje lehčí poranění, dbá na dodržování správného stravovacího a pitného 

režimu (jeho odbornost je zaručena absolvováním kurzu ČČK) 

Kuchař – zajišťuje přípravu stravy 

Vedoucí oddílu + instruktoři – jsou po celou dobu trvání tábora nepřetržitě s dětmi (u oddílu 

je vždy jeden vedoucí a jeden až dva instruktoři) 

Pomocníci – napomáhají chodu tábora, zejména kuchyně, účastní se některých her 

❖ DENNÍ REŽIM    

 7,30 hod. – budíček     14,00 hod. - I. odpolední program 

 7,40 hod. – rozcvička     16,00 hod. - svačina 

 8,00 hod. – osobní hygiena, úklid ve stanu  16,30 hod. - II. odpolední program 

 8,30 hod. - snídaně     18,30 hod. - večerní nástup 

9,00 hod. - ranní nástup     19,00 hod. - večeře 

9,30 hod. - dopolední program   20,00 hod. - večerní program 

10,30 hod. - svačina     21,30 hod. - osobní hygiena 

12,00 hod. – oběd     21,55 hod. - příprava na večerku 

13,00 hod. - odpolední klid    22,00 hod. - večerka 



 

 

❖ STRAVOVÁNÍ 

 

Děti se stravují 5x denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře), nápoje jsou 

k dispozici nepřetržitě. Vaří kuchař a děti pod dohledem svého vedoucího a instruktora 

pomáhají s lehčími pracemi. V kuchyni se děti střídají po oddílech, každý den jeden oddíl. 

Tímto pomáháním ovšem nejsou nijak ochuzeny o program, který na táboře probíhá. 

 

❖ UBYTOVÁNÍ 

 

Děti jsou ubytovány ve stanech s podsadou, spí na dřevěné posteli s povlečenou 

molitanovou matrací. Je nutno mít svůj spacák a karimatku, kterou děti využijí na puťáku. 

Pokud by dětem byla přes noci zima, máme dostatek náhradních dek a spacáků. Ve stanech je 

možno svítit pouze baterkou, doporučujeme mít náhradní baterie. Stan je dále vybaven poličkou 

a kapsářem, ve kterém lze umístit drobné věci k denní potřebě.  

 

❖ VYBAVENÍ TÁBORA   

 

Na táboře není zavedena elektřina ani plyn. Voda je odebírána z lesní studánky, která je pod 

stálým dohledem hygienika. Všechny stavby, které jsou na táboře umístěny na stálo, jsou 

dřevěné (kuchyň, jídelna). Dále je k dispozici velký vojenský stan, který je v případě 

nepříznivého počasí vytápěn a slouží k sušení osobních věcí. 

Na táboře je pro zajištění spojení mobilní telefon. Po celou dobu tábora je na místě také 

k dispozici minimálně jedno osobní auto zajišťující zásobování, příp. odvoz dítěte k lékaři. 

Značnou část vybavení tábora tvoří také sportovní náčiní jako je pinpongový stůl, všemožné 

míčové hry, baseball, badminton, frisbee, pentanque, kroket, lakros a spousta dalšího.  

 

❖ PLATBA ZA TÁBOR 

 

Celou cenu tábora je nutno poukázat na účet, který Vám bude sdělen ihned po obdržení 

závazné přihlášky. Při zadávání platby, prosím, do poznámky uveďte jméno dítěte. 

Platbu proveďte složenkou, převodem z účtu nebo vkladem na náš účet.  

 



 Storno poplatky: 

Pobyt již přihlášeného dítěte lze zrušit nejpozději 14 dnů před začátkem tábora. V případě 

odhlášení nejpozději 14 dnů před začátkem tábora bude plátci odečten poplatek 10 % 

z ceny tábora.  

V případě odhlášení později než 14 dní před začátkem tábora bude plátci naúčtován poplatek 

40 % z ceny tábora. Pokud se dítě nedostaví bez patřičné omluvy k odjezdu autobusu, propadá 

celá cena tábora ve prospěch provozovatele. s 

Tyto podmínky neplatí v případě nemoci dítěte, která ovšem musí být potvrzena lékařem. 

Odhlašování prosím provádějte telefonicky. 

 

❖ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

 
 Nedávejte prosím dětem žádné cenné předměty či elektroniku. Vzhledem k tomu, že na 

táboře není možné dobíjet elektronické přístroje, stávají se po dobu pobytu zbytečnými. Za 

případně ztracené cennosti nepřebíráme zodpovědnost. Každý všední den odvážíme a 

vyzvedáváme poštu, v kontaktu s táborníky můžete tedy být nádhernou formou pohlednic, 

balíčků či korespondenčních lístků, které se zároveň stanou památkou. Po celý průběh tábora 

je 24 hodin denně funkční táborové telefonní číslo, které vám sdělíme před odjezdem na tábor.  

 

 Všechny osobní věci je nutno řádně označit a do kufru nalepit seznam věcí. Návštěvy 

rodičů jsou dovoleny pouze ve výjimečných případech a po předešlé domluvě s hlavním 

vedoucím tábora. Všeobecně návštěvy dětí ovšem nedoporučujeme. Odjezd a příjezd je 

z parkoviště před stavební fakultou VUT na ulici Veveří. 

 

Odjezd 1.7.2023  v 10:00 hod., příjezd 15.7.2023 mezi 15 - 16 hod. O plánovaném příjezdu 

do Brna budete informování formou sms v čase odjezdu z tábořiště (cesta cca 2,5h - 3h, záleží 

na hustotě provozu a četnosti přestávek) 

 

❖ PŘI ODJEZDU DÍTĚ ODEVZDÁ OBÁLKU, KTERÁ BUDE OBSAHOVAT: 

♦ závazné prohlášení rodičů (bezinfekčnost) 

♦ posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (od lékaře) 

♦ kopii kartičky zdravotní pojišťovny 

♦ pokud dítě užívá léky, přiložený seznam léků s informacemi o četnosti užívání a zda má 

léky dítě u sebe (bude užívat zodpovědně samo) nebo byly léky odevzdány při odjezdu a za 

dávkování zodpovídá zdravotnice 



♦ očkovací průkaz prosím NEPŘIKLÁDEJTE  



❖ SEZNAM POTŘEB 

 

Na cestu – dlouhé kalhoty (kraťasy), tričko, pevné boty, batůžek (chlebník) s jídlem a pitím 

(první jídlo na táboře je v 16 hod.) 

Do kufru – Ešus, lžíce, hrníček na pití, nožík (doporučuji i škrabku na brambory), sešit, psací 

potřeby, nůžky, dop. papír, známky, obálky nebo korespond. lístky (u menších dětí nadepsané), 

2 košile nebo trička s dl. rukávem, 4 trička, 2 kraťasy, 2 tepláky, 2 mikiny, spodní prádlo na 

každý den, min. 10 párů ponožek, 2 ručníky, 5 kapesníků (nebo dostatek papírových), plavky, 

prodyšný vak na špinavé prádlo, toaletní potřeby, toaletní papír, repelent, opalovací krém, 

čepice (kšiltovka), šátek, uzlovačka (cca 1,5 m kulaté šňůrky), GUMOVÉ HOLINKY, 

PLÁŠTĚNKA, tenisky, sandály (jiné lehčí boty), pevné boty na delší výlet, šicí potřeby, 5 m 

provázku (prádelní šňůry), kolíčky na prádlo, prášek na praní, 3 igelitové sáčky, tepláková 

souprava na spaní, bunda nebo větrovka, starší utěrka (bude odevzdána do kuchyně), KUS 

pevného IGELITU MIN 1,5 x 1 m (k dostání např. v drogerii jako „igelitová plena“, nebo jiné 

alternativy), vzhledem k tématickému zaměření je žádoucí, aby děti měly kostým, který 

souvisí s celotáborovou hrou. 

Do baťohu (o minimálním obsahu 50 – 60 litů, aby s ním dítě bylo schopno absolvovat třídenní 

putování např. Gemma apod.) – spacák, karimatka, svetr, láhev na pití  

Z „puťáku“ nemusí mít strach ani rodiče mladších dětí, protože v posledních letech si děti na 

zádech nosí pouze osobní věci. Spacáky, karimatky a stany na přespání se jim vozí zásobovacím 

autem. 

  

❖ DOPORUČUJEME 

 

Kytaru nebo jiný hudební nástroj. Proti klíšťatům je dobrý B  komplex  tbl. a repelentní sprej. 

Vhodné je přibalit s sebou vlhčené kapesníčky (větší balení) na menší osobní hygienu.    

 

❖ ADRESA TÁBORA    
 
  POHODA BRNO – sdružení pro volný čas  
  Dobrá Voda  
  378 33  pošta Nová Bystřice 
 
 
 

 

∞   TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!  ∞ 


