
Pod Ruprechtickým Špičákem 2016 

INFORMACE PRO RODIČE K LETNÍMU TÁBORU 

Základní informace: 
Místo konání tábora:Ruprechtice  

                         - část obce Meziměstí (u Broumova), CHKO Broumovsko 

Termín:            16. 7. – 30. 7. 2016 

Cena:             2 900 Kč  /  2 000 Kč (týden) /  2 500 Kč (sourozenci) 
Organizátor tábora:   Junák – český skaut, středisko Dobráček Hostinné, z.s. 
               B. Smetany 127, 543 71 Hostinné, ev. č. 525.04, IČ 71152717 

Vedení tábora: 
Lenka Mikešová – vedoucí tábora tel.: 731 065 604,  lenka.mikesova@seznam.cz 

Michal Tichý – zástupce vedoucí tel.: 775 244 092,  michal.tichy@skaut.cz 

Tereza Zeunerová – zdravotník tel.: 732 875 360,  ansinka@seznam.cz 

Lucie Borčická – hospodář  tel.: 723 575 227,  borcicka.lucie@gmail.com 

Účastnický poplatek a způsob platby: 

Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 20. 6. 2016. 
❖ bezhotovostní platba na účet organizace - středisko Dobráček Hostinné  

č.ú.: 163 743 212 / 0600   GE MONEY BANK 

Jako variabilní symbol uveďte: datum narození ve tvaru RRRRMMDD (např. 20041231); do textu pro 
příjemce: jméno dítěte + Ruprechtice. 
❖ platba v hotovosti vůdcům oddílů nebo vedení tábora  

Na tábor lze požadovat příspěvek od zaměstnavatele (fond FKSP), případně od zdravotních pojišťoven.  
Na žádost vystavíme fakturu. 
Storno poplatky:  
V případě odhlášení dítěte z účasti na táboře vracíme pouze polovinu účastnického poplatku.  
Po předložení potvrzení od lékaře o nemoci dítěte vracíme celou částku.  

 

Nástup na tábor:  v sobotu 16. 7. 2016 cca od 14:00 do 16:00 hod. 

Konec tábora:  v sobotu 30. 7. 2016 cca od 9:00 do 10:00 hod.  + POMOC S BOURÁNÍM 

mezi 10:00 – 11:00 nakládání na Tatru,  
následně převoz do Rtyně v Podkrkonoší a skládání 

Vážení rodiče, protože jsme poslední turnus na tábořišti, je naší povinností pomoci s bouráním tábořiště. 
Tímto Vás informujeme o tom, že před odvozem dítěte 30. 7. bude třeba, abyste pomohli s rozebráním 
podsadových stanů a pomohli nám s nakládáním táborového materiálu k odvozu. Případně se skládáním 
ve Rtyni. Dohodneme se společně na místě. Předem děkujeme. 
 

Při nástupu na tábor připravte k předání vedení tábora následující doklady:  
● prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (nesmí být starší než 1 den)  
● potvrzení od lékaře 

● průkazka zdravotní pojišťovny 

● osobní léky (alergie apod.) – prosíme o řádné podepsání všech léků dítěte 

 

 

Kontaktovat děti můžete prostřednictvím pošty nebo výjimečně prostřednictvím telefonů vedoucích 
tábora. Volat můžete během dne (mimo 22:00 – 7:30 hod.) Návštěvy rodičů nebudou v průběhu tábora 
umožněny. 
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Adresa tábora pro zasílání pošty dětem: 
jméno dítěte,  
Junácký tábor stř. Dobráček Hostinné,  
Ruprechtice,  
549 83 Meziměstí u Broumova 

Poštu na tábor odesílejte nejpozději ve středu 27. 7. 2016, abychom jí stihli převzít, než se vrátíme domů. 
Určitě dítě potěší, když pošlete aspoň 1 – 2 dopisy či pohledy za týden. Díky. 
 

Kontakt na vedoucí: 
Lenka Mikešová – Skřítek   mobil: 731 065 604 (1. oddíl) – po celý tábor  
Tereza Zeunerová – Kolibřík   mobil: 732 875 360 (1. oddíl) – po celý tábor 
Kateřina Karlíková – Borůvka  mobil: 731 668 215 (1. oddíl) – po celý tábor 
Michal Tichý – Mišut   mobil: 775 244 092 (2. oddíl) – po celý tábor 
Štěpán Marek – Král-Íček  mobil: 736 683 512 (2. oddíl) – po celý tábor 
Tomáš Klíma – Panter   mobil: 731 959 227 (2. oddíl) – po celý tábor 
Adam Klíma     mobil: 605 589 246 (2. oddíl) – po celý tábor 
V případě nedostupnosti některého z tel. čísel, zkuste jiné. 
 

Upozornění a jiná sdělení rodičům: 
Účastníkům nedoporučujeme mít s sebou na táboře mobilní telefon nebo jiná elektronická zařízení. 
Během tábora tyto věci nepotřebují a navíc může dojít k jejich poškození. Své dítě můžete kontaktovat 
telefonicky přes jednotlivé vedoucí. 
Upozorňujeme, že hrubé porušení kázně může vést až k vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení 
finančního poplatku. 
 

Doprava na tábor je individuální.  
Kde zaparkovat auto: Z Meziměstí odbočíte na Ruprechtice (u křižovatky je kostel), odtud cca 1,5 km po 
silnici. Asi v půlce Ruprechtic, až za penzionem „Malý dům“ (č.p. 171), je možnost parkování na obratišti 
(trojúhelníková křižovatka, zastávka BUS). GPS 50.6387614N, 16.2688878E 

Místo tábořiště:  GPS 50.6398303N, 16.2850536E (cca 1 km vpravo nad Ruprechticemi) 
Od místa parkování půjdete pěšky k tábořišti – cca 1 km. Viz mapa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


