
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT NA HLAVNÍ TÁBOROVÉ VEDOUCÍ 

Honza Skoumal: 725 100 168, Janskoumal7@seznam.cz 

Zdenička Rosendorf: 736 136 515, zizik@volny.cz 

Franta Tragan: 721 592 237, frantatr@gmail.com 

 

 

CENA s předtáborem: 900 Kč 

Zahrnuje ubytování (100 Kč/noc/osoba) a příspěvek na jídlo 
během předtábora. 

CENA pouze za tábor: 700 Kč 

Zahrnuje ubytování (100 Kč/noc/osoba). 

Doufáme, že zbytek nákladů pokryjí příspěvky účastníků tábora. 

Platit stačí při příjezdu osobně, anebo na nový oficiální 
transparentní účet Jihlavské mládeže 308742879/0300 a do 
poznámky uveď svoje jméno. 

V případě potřeby je možné domluvit se na slevě, obzvláště 
pokud z vaší rodiny pojede více dětí. 

 

MÍSTO KONÁNÍ 

Fara v Dešné u Dačic: Dešná 16 
48.9574019N, 15.5447161E 

S SEBOU 

• Spacák  

• Karimatku 

• Prostěradlo na postel 

• Oblečení na ven i na dovnitř, na spaní 

• Sváteční oblečení (košile, šaty) na 

bohoslužby 

• Ministrantské oblečení – pokud kluci mají 

• Pláštěnku, plavky 

• Pokrývku hlavy 

• Vhodné boty na ven (sportovní, sandále) i 

přezutí dovnitř 

• Hygienické potřeby (zubní kartáček, 

pasta, ručník) 

• Baterku 

• Repelent, opalovací krém 

• Malý batoh, láhev na pití (na výlety) 

• Křížek s medailkou z minulých let – 

POKUD MÁTE 

• Potřebné léky 

• Uvítáme buchty či marmelády apod. 

NEZAPOMEŇ PŘIVÉZT 

Potvrzení o bezinfekčnosti – je na webu 

Kartičku pojišťovny nebo její kopii 

Souhlas se zpracováním osobních údajů – jen pokud nejsi člen 

mládeže, je na webu 

 

TÁBOR 2022 
10. – 17. 7. 2022 v Dešné u Dačic 

Informační list pro vedoucí 
 

PŘEDTÁBOR 

Tento rok pouze jeden den, přímo na faře v Dešné. Přijedeme 
v sobotu 9. 7. mezi 14. a 15. hodinou (společný odjezd ve 13 h).  

Můžeš-li se zúčastnit, dej vědět Honzovi. 

VŠICHNI, KDO POTŘEBUJÍ ODVÉZT, AŤ DAJÍ LIKE NA STANDOVU 
ZPRÁVU NEBO MU NAPÍŠOU 

 

CESTA 

Tam předtábor (9. 7.): po vlastní ose do 
14.00 – 15.00 hodin nebo po se Standou a 
Ondrou společně auty. 

Tam (10. 7.): po vlastní ose kdykoliv během 
dne, nejpozději však do 14.00 hodin. 

Zpět (17. 7.): po vlastní ose mezi 10.00 a 
11.00 nebo po domluvě Tě někdo vezme 
autem. 

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY 

Omezení ve stravování – máš-li nějaké diety, napiš to někomu 

z hlavních vedoucích, ať počítáme se správnou stravou pro Tebe. 

Nepřítomnost v některé dny tábora – napiš to někomu 

z hlavních vedoucích 

 


