
Vážení rodiče, táborníci a přátelé 

  

 Před pár týdny definitivně skončila táborová sezóna 2017. Jsem rád, že jste ji strávili 

(někteří již opakovaně) s námi, a budu se těšit, že nám přízeň zachováte a znovu se s námi 

setkáte v sezóně 2018 na letním dětském táboře Slavkov. 

 V letošním roce navštívilo a táborových radovánek si užilo celkem 206 dětí ve 4 

turnusech, z čehož mám velkou radost, tím, že se opět vrací táborová tradice Slavkova.  

 Velký dík patří všem mým kolegům, kteří se starali, ať už přímo či nepřímo, o 

zajištění chodu tábora, jeho údržby, zvelebování, přímé činnosti s dětmi a o další neméně 

důležité funkce – vaření, úklid, zásobování, zdravotní péči a organizaci. Stejně tak patří dík 

odborové organizaci ZO OSZSP ČR NEMCB, vedení Nemocnice České Budějovice a.s., 

technikům s údržbáři NEM ČB a.s. a našim partnerům, kteří dodávali a dodávají na LDT 

Slavkov zboží – Pekárna Srnín, Velkoobchod kancelářskými a hygienickými prostředky 

Vítovec s.r.o, Flosman – Velkoobchod potravin, Gastro-Salmon – Profesionální kuchyně. 

Zasloužený dík patří i všem kamarádům – dobrovolníkům, kteří na táboře přispěli svou 

pomocnou rukou při brigádách.  

 

VŠEM VÁM VELKÝ DÍK ZA ÚSPĚŠNOU SEZÓNU 2017 

  

 Díky tomu a vzhledem k tomu, že se nám znovu podařilo dobře hospodařit, zůstali 

nám nějaké finanční prostředky, které se během tábora nespotřebovali, a proto i letos 

naleznou děti – táborníci pod vánočním stromkem malý dárek. Tentokrát to však nebude 

kalendář, ale …, to se nechte překvapit. 

 A ještě jedno překvapení pro sezónu 2018. V příštím roce budou turnusy 2.; 3. a 4., 

začínat a končit sobotou (u 1. turnusu – sobota nástup - pátek odjezd). Děti tak budou mít 

opravdu 14 denní pobyt a HLAVNĚ, cena poukazu zůstává stejná = 4.500,- Kč. Přihlašovat 

děti na turnusy bude možné již od 8. ledna 2018. Informace o tom, jak bude přihlašování 

probíhat, budou zveřejněny nejpozději do 22. 12. 2017.  

Přehled termínů: 

1. 30. 6. – 13. 7. 2018  pronájem - Klaun HUGO – pro děti zam. nemocnice 15 míst 

2. 14. – 28. 7.2018 hlavní vedoucí Martina Benedová 

3. 28. 7. – 11. 8. 2018 hlavní vedoucí Přemek Kabourek 

4. 11. – 25. 8. 2018 hlavní vedoucí Aleš Dostál 

 

Bc. Jan Šejba, Dis., odpovědná osoba pro LDT Slavkov  


