
TÁBOR GEN 3 – Proseč – 2020 

 

Vážení rodiče,  
Každý rok spolu s táborníky prožijeme týden v divoké přírodě, pod stany, se 
studenou rosou po ránu a se zářícími hvězdami při noční hlídce. 

Pro mnoho z nás patří tento čas k nejkrásnějším dnům celého roku, kdy se 
můžeme radovat nejen z nádherné přírody naší vlasti, ale také z dobré party 
kamarádů. 

I letos chceme vaše kluky pozvat na tábor Gen3! Většinou se dobře známe a již 
jsme spolu prožili hezké i náročné chvíle… Ale s dalšími se uvidíme na táboře 

poprvé a na ně se těšíme extra speciálně ☺. 

Spolu s ostatními vedoucími se chceme snažit, aby i letošní tábor byl místem, kde 
má každý účastník své místo, kde může poznat dobré kamarády i skutečné přátele 
a kde se naučí novým věcem do života a třeba se setká i s odleskem Boží krásy. 

Milí táborníci, 
Určitě si vzpomínáte na loňský tábor, který jsme společně strávili. Pro letošní rok 
jsme vybrali nové tábořiště a to v Proseči u Skutče. Určitě se máte opět na co těšit. 
Tým vedoucích už pilně tábor připravuje. 

Jako obvykle nás čeká týden v náročných podmínkách, který ale strávíme 
společně, což zajisté přinese spoustu skvělých zážitků. Tak se rychle domluvte 
s rodiči a pošlete vyplněnou přihlášku co nejdřív! Klidně pozvěte i nějaké své 

kamarády, kteří by rádi jeli. Na všechny se moc těšíme! ☺ 

 
Honza Bílek, Dominik Pospíšil, Tomáš Navrátil a celý tým vedoucích! 

 
_________________________________________________________________ 

Tábor pořádá Hnutí fokoláre a je určen pro kluky gen3 a jejich kamarády ve věku 9–15 let 
(výjimky po dohodě jsou možné). 

Tábor probíhá v křesťanském duchu, avšak víra v Boha není podmínkou účasti.  

 

Informace pro účastníky a jejich rodiče 

Termín: sobota 25. 7. 2020 až sobota 1. 8. 2020 

Místo:  skautské tábořiště Proseč (http://srub.junak-prosec.cz/) 

(GPS-Loc: 49°48’8.531″N, 16°7’44.177″E )  

Odjezd: na tábořiště se dopravíme vlakem či autobusem v sobotu 25. července 
kolem poledne z Prahy a Brna. Přesný čas odjezdů vlaků ještě upřesníme těsně 
před táborem.  

Návrat: během soboty 1. 8. obdobným způsobem – čas upřesníme. Dopravu tam 
a zpět si platí každý sám. Samozřejmě budeme kupovat hromadnou jízdenku. 

Vedení tábora: o program se stará tým zkušených táborových vedoucích: Honza 
Bílek, Dominik Pospíšil, Tonda Macan, František Beneš, Tomáš Navrátil a další. 

Kontakty:  Jan Bílek - tel: 723 686 823, e-mail: 98jan.bilek@gmail.com 

Dominik Pospíšil - tel: 725 974 775, e-mail: 
domin.pospisil@gmail.com 

Cena tábora: účastnický poplatek je ve výši 1700,- Kč na táborníka, při účasti 
sourozenců je cena na jednoho 1500,- Kč. Pokud by tento poplatek byl pro 
některou rodinu jediným důvodem k neúčasti vašeho syna na táboře, bez obav 
kontaktujte Honzu Bílka. Jistě najdeme nějaké společné řešení, aby se kluci 
tábora mohli zúčastnit. 

Důležité: vyplněnou přihlášku je nutné odeslat nejpozději do 21. 6. 2020 na e-
mailovou adresu: 98jan.bilek@gmail.com , nebo poštou Janu Bílkovi na adresu 
U Bakaláře 815, Praha 9, 190 17 

Táborník je na tábor přihlášen až po potvrzení přijetí vyplněné a podepsané 
přihlášky. 

Máme omezený počet míst, proto neváhejte přihlášku odeslat co nejdříve! 

Moc prosíme všechny rodiče, aby táborníkům umožnili prožít tábor od začátku 
až do konce. Pozdním příjezdem nebo předčasným odjezdem totiž ochudíte 
nejen své děti, ale i ostatní táborníky. 

Všechny výjimky a termínové změny, prosíme, konzultujte s Janem Bílkem. 

http://srub.junak-prosec.cz/
mailto:98jan.bilek@gmail.com


Na co určitě nezapomenout? 

 Při příjezdu na tábor bude vybíráno potvrzení o bezinfekčnosti s datem 
odjezdu na tábor. 

 Kartičku pojišťovny. 

 Na začátku tábora bude vybírán účastnický poplatek. 

 Nejdůležitější je nezapomenout si dobrou náladu, ochotu a vytrvalost. Když 

budeme společně táhnout za jeden provaz (jedním směrem ☺), tak se nám 
tábor určitě povede. 

 Bezinfekčnost, seznam věcí na tábor, vlaková spojení apod. pošleme v 
informačním e-mailu před táborem 

Pokud byste potřebovali jakékoliv další informace, neváhejte se ozvat. 

Už se na vás moc těšíme! 
Tým vedoucích. 

 

 

Přihláška na tábor Gen3 2020 

Přihlášku, prosíme, pošlete zpět Jan Bílkovi mailem  (98jan.bilek@gmail.com), 
nebo poštou (U Bakaláře 815, Praha 9 190 17) nejpozději do 21. 6. !!! 

 
Jméno a příjmení účastníka:  
 

 
Datum narození: 
 

Adresa domů: 
 

E-mail na rodiče: 
 

Telefon na rodiče: 
 

E-mail účastníka (pokud má): 
 

Mobil na účastníka (pokud má): 
 

 

Léky, které dítě užívá (+ dávkování): 
 

Možné zdravotní komplikace, o kterých bychom měli vědět (alergie…): 

 
Další významné informace k lepšímu zvládnutí pobytu (náměsíčnost, nutnost méně pít 
před spaním atd.): 

 
Táborník bude na táboře přítomen po celou dobu jeho trvání (25. 7. - 1. 8. 2020):
 Ano Ne 

Pokud bude táborník na táboře v jiném, zkráceném termínu, prosím, napište nám 
přesné datum a čas příjezdu či odjezdu + kdo táborníka přiveze či vyzvedne: 

Táborník bude na táboře v termínu: 

Táborník bude předán do rukou (vyzvednut z rukou): 

 

 

Podpis jednoho z rodičů Podpis účastníka 
 


