
Spolek Děti Řepice 
Řepice 133, 38601, email.: mtiky@seznam.cz, tel.: 777/214510. IČ: 22765603, č.ú.: 2700399007/2010 

Nová základna a podsadové stany. 

 Spolek Děti Řepice již od roku 2008 pořádá akce pro děti, mezi které patří i letní dětské tábory. O oblíbenosti 

těchto táborů svědčí fakt, že jsou do několika hodin, případně dnů plně obsazeny. Snažíme se připravit tábory s takovým 

programem a službami, které budou vyhovovat dětem i rodičům. Do roku 2016 byly tábory v Řepici na louce u 

Pastelkového hřiště (které vyrobil náš spolek). Umístění v blízkosti Strakonic a servis, který bylo možno poskytnout 

v přilehlém domě, vyhovoval dětem i rodičům. Nebyl problém s vypráním spacáku, po případné noční nehodě u menších 

dětí, uložení unaveného dítěte do budovy, kde si mohlo odpočinout a mnoho dalších výhod.  

 V roce 2016 se některým občanům zdálo, že je tábor příliš blízko rodinné zástavby a požádali nás o přesunutí 

jinam. Rozhodli jsme se pořídit si prostory, které by splňovaly naše představy o dalším fungování táborů. Naše nová 

základna se nachází cca 1 km od současných prostor a je na místě, kde nebudeme nikoho rušit a ani my nebudeme nikým 

rušeni. Od září 2016 jsme intenzivně pracovali na úpravách pozemku. Na jedné ze svolaných brigád měly děti možnost 

zasadit si vlastní strom. Jednu stranu pozemku tak lemuje alej ovocných stromů, z nich některé mají cedulku se jmény 

dětí, které jej sázely. Děti se tak mohou těšit na jablíčko ze stromu, který samy zasadily. Na pozemku byl dále vysázen 

keřový 50 m dlouhý záhon a upravena součastná zeleň. Naší největší investicí bylo zřízení zdroje vody. Vrtaná studna 

s malou stavbou na uložení technologie na solární energii. Celý tábor tak bude převážně ekologicky napájen ze solárních 

panelů. Na již výše zmiňované akce spolek vyčerpal téměř všechny finance a příspěvky našich sponzorů. 

 Naším cílem je pro děti na nové základně vytvořit příjemné prostředí, aby se tábor stále těšil jejich oblibě. Pro 

rodiče chceme pokud možno zachovat naši nízkou cenu táborů tak, aby ho mohly i nadále navštěvovat děti, jejich rodiče 

„peníze netisknou“. Chceme pro děti pořídit podsadové stany. Jedná se o dřevěné cca 60 cm vysoké 2 x 2 metry velké 

podsady, na kterých je plachta. Děti tak budou spát 30 cm nad zemí, kde nebude chladno od země a bude více místa na 

uložení osobních věcí. Náš plán zatím narušuje finanční stránka. Pořízení jedné takové podsady stojí cca 10 000,- Kč. 

Na část podsad jsme již peníze sehnali. Sponzoři, kteří nám přispěli tak budou mít jednu podsadu s cedulkou, na které 

bude napsáno kdo jí zakoupil. Podsady tak budou i pro děti označeny a děti mohou říkat „já bydlím v železářství“ a „já 

v potravinách“. Na jednu z podsad se mohou složit třeba 3 rodiny a bude tam cedulka s jejich jmény.  

 Celý Váš příspěvek pomůže zlepšit úroveň našich táborů a bude použit pouze na podsadové stany. Prostředky 

nebudou využity na žádné jiné účely. Za Vaši pomoc Vám můžeme nabídnout umístění Vaší reklamy na naše stránky, na 

přihlášky na dětské tábory a na pořízené podsady za přispěné peníze.  

        Za všechny děti a za spolek děkuji 

        Martin Tíkal 

 

 

 

 


