
Tábor 2019 ( 1.7. - 13.7.) 
 

Seznam věcí na tábor: 
 
1          bílé tričko bez obrázků a popisků - budeme vyrábět táborové triko  
1 krojová košile + krojový šátek 
1 krojové kalhoty, děvčata mohou sukni (tmavé přírodní barvy, hnědé, ideálně 
jednobarevné) 
 
 
2 ramínka  
1 oblečení na spaní (dlouhé rukávy a nohavice – např. tepláková souprava) 
5 tričko s krátkými rukávy 
2 kraťasy, šortky 
1 mikina, nebo svetr 
3 dlouhé kalhoty 
1 tepláky nebo podobné na nošení samostatně 
3 ponožky tlusté 
11 ponožky tenké 
10 spodní prádlo 
2 tílka nebo trička bez rukávů 
1 teplé podvlékací tričko nebo rolák 
1 bunda teplá (hlavně kvůli hlídce a na večer k ohni) 
  
1 plavky 
2 čepice (1 letní kšiltovka, klobouček a 1 zimní na noční hlídku apod.) 
1 větší nepromokavá pláštěnka s kapucí 
  
1 boty pevné kotníčkové (kanady, pohorky) 
1 tenisky 
1 holínky vysoké neděravé 
1 boty do vody 
1 pantofle / crocsy ( nutné s páskem na patu ) 
  
 kapesníky, možné i papírové 
3 ručník (1 na týden + na koupání v bazénu či potoce) 
2 utěrka na nádobí 
1 toaletní potřeby (žínka, mýdlo/sprchový gel, šampón, kartáček, pasta, toaletní papír 
(1 role), hřeben, zrcátko, opalovací krém, brýle proti slunci, mýdlo nebo prášek na praní, 
repelent…) 
  
1 ešus, příbor, malá lžička, hrníček, zavírací nůž ( vše podepsané, nebo jinak 
označené) 
1 láhev na pití alespoň 1l - netekoucí 
1 baterka, náhradní baterie 



1 osobní vybavení (KPZ, uzlovačka, zápisník, tužka, tábornický deník, ...) 
1 dopisní papír a známky, obálky (seznam adres) 
1 pastelky, kniha, hudební nástroj, hry, zpěvníky… 
1 stezka vlčat / světlušek nebo nováček 
1 kapesné cca 100-150 Kč v peněžence 
1 malý batoh na výpravy (do kterého se vejde láhev 1l a svačina) 
1 taška či pytel na špinavé prádlo 
5 kolíčky na prádlo 
1 silnější provázek cca 2m 
1 plyšák pro ty, kteří jsou na něj zvyklí 
  
1 teplý spacák 
1 deka 
1 polštářek 
  

Oblečení sbalte do kufru – nejlépe se v něm udržuje pořádek a lehce se vejde pod                
postel. Doporučujeme balit s dítětem, aby vědělo, kde co má a orientovalo se v něm. 

Ostatní sbalte do pevného igelitového pytle nebo cestovní tašky. 
Obě zavazadla viditelně označte jménem dítěte.  
Napište seznam věcí a v kufru nalepte na vnitřní stranu víka. 

  
Upozornění: 

Nedoporučujeme elektroniku, tablety, mobily, MP3 přehrávače a jiné cennosti atd. Za 
případnou ztrátu či poškození nemůžeme ručit. Podobně s mobilním telefonem. Nabíjet ho 
nebude možné a na tábořišti je slabý signál. 
  

 
 

Adresa tábora:  
 

Ještě musíme řešit s poštou….dodáme nejpozději v den odjezdu 
 
 
 
 
 

 Kontakt na tábor 
 

Kontaktní telefon po dobu tábora je 732 310 218, případně 737 584 210 
Telefon budeme kontrolovat cca 1 až 2krát denně. Pokud budete mít potřebu nás 
kontaktovat, používejte prosím spíše sms s podpisem.  
 
 

 
 
 



 
Odjezd na tábor  

 
Předání zavazadel proběhne v neděli 30.6.2019 v lomu mezi 9 a 11hodinou. Pokud 
nemůžete zavazadla předat v tuto dobu, kontaktujte nás prosím a domluvíme se na jiném 
termínu.  
 
Při předání věcí na tábor zároveň předáte zdravotníkovi: 

●   bezinfekčnost ( nesmí být starší než 3 dny) 
●   ofocenou kartičkou pojištěnce 
●   potvrzení od lékaře o zdravotním stavu 
●   léky s instrukcemi jak užívat ( napište na papír a přiložte k lékům) 

 
Děti budou odjíždět vlakem ze zastávky v pondělí 1.7.2019  v 15:45 (sraz na zastávce v 
15:35). Jídlo na táboře bude začínat večeří. 
Na cestu dejte dětem batůžek s pitím, svačinou a pláštěnku dle počasí, kroj.  
 
 

Příjezd z tábora  
 

Z tábora přijedeme vlakem 13.7.  ve 12:14 opět na zastávku. Zavazadla se budou předávat 
na zastávce cca od 12 hod do příjezdu dětí. 

Slavnostní zakončovací oheň 
 
Zveme Vás na slavnostní zakončovací táborový oheň, který proběhne v pátek 12.7.2019 na             
tábořišti. Oheň bude zahájen tradiční písní “Červená se line záře” ve 20 hodin. Budeme si               
povídat o tom co jsme na táboře zažili, zpívat a bavit se. 
 
Jakým způsobem se zúčastnit?  

Můžete přijet pouze na oheň. Tedy dorazit před začátkem ohně a odjet po jeho              
skončení. Pokud dorazíte autem, pak můžete odvézt i část zavazadel dětí předem. 

Druhou variantou je, že si s sebou vezmete i stan (možnost i spát v teepee) a strávíte                 
s námi poslední táborovou noc. Pak Vás ráno pozveme na snídani. Přijedete-li autem, pak i               
v tomto případě si již můžete odvézt zavazadla. 

V obou případech však prosíme, aby jste děti nechali odjet domů společně vlakem a              
vyzvedli si je až ve smluvenou dobu u vlaku ve 12:14. 

 
Cesta autem 

Vzhledem k lesnímu zákonu není možné vjíždět do lesa autem bez povolení.            
Nezajíždějte tedy automobily až k tábořišti a nechte je na začátku přístupové cesty po              
odbočení ze silnice. Odvoz zavazadel od tábora k autům zajistíme. 

 
 
 
 



 
Bourání a stavba tábora 

 
Budeme rádi pokud nám pomůžete se stavbou a bouráním tábora. V případě stavby             

prosím doražte v sobotu 29.6. Budeme začínat kolem 9hod. Náplní bude hlavně            
vystěhování podsad a stavba stanů.  

Bourání tábora bude probíhat až 28. července v neděli. (tábořiště po nás budou             
obývat ještě skauti). Za pomoc předem děkujeme. 

 
Táborový řád: 

 
1. Jsem členem tábora a vím, že se musím řídit všemi pokyny vedoucích. 
 
2. Jsem povinen dodržovat denní režim a účastnit se celého programu. Bez souhlasu vedoucího 
neopustím oddíl, zdržuji se pouze v prostoru tábořiště. 
 
3. Snažím se být platným členem svého oddílu, což dokazuji při veškeré činnosti. 
 
4. Vím, že musím šetřit energií, jídlem a vodou. S vypůjčenými věcmi zacházím šetrně a dbám na to, 
abych je nezničil ani neztratil. 
 
5. Udržuji pořádek ve stanu a po celém tábořišti. 
 
6. Budu respektovat zákaz vstupu do kuchyně (pokud nebudu ve službě), do stanu s nářadím a 
zásobami potravin. Bez povolení nevstupuji do cizího stanu. 
 
7. Po dobu mé služby v kuchyni budu dodržovat povinnosti služby a budu se snažit splnit zadané 
úkoly co nejlépe. Pokud budu s prací dříve hotov, budu se účastnit programu. 
 
8. Při hlídce budu dodržovat povinnosti noční hlídky. 
 
9. Chovám se vždy podle skautského zákona. 
 
10. Navzájem si pomáháme a jsme ohleduplní k ostatním účastníkům tábora. 
 
11. V přírodě se chovám jako zvíře - nikdo mne neuvidí ani neuslyší. 
 
12. Dodržujeme všechny předepsané předpisy stanovené pro jednotlivé sporty a hry. Budu ctít 
olympijské myšlenky a zásady fair - play. 
 
13. Nikdy nebudu: rozdělávat oheň mimo vyhrazená místa, koupat se bez dozoru vedoucích, sportovat 
o poledním klidu, připravovat dřeva na topení mimo vyhrazený prostor, vykonávat potřebu mimo 
záchody. 
 
14. Jídlo sním v jídelně, jídlo ani pití nenosím do stanu, ani ho tam nepřechovávám.  
 
15. Bez souhlasu vedoucího tábora si nebudu cokoliv kupovat a jíst. 
 
16. Nebudu jakýmkoli způsobem ohrožovat zdraví a bezpečnost svou i ostatních účastníků tábora. 
 



17. Budu dbát na osobní hygienu. Zuby si budu čistit jen k pitné vodě. 
 
18. I malé zdravotní potíže hlásím zdravotníkovi. 
 
19. Domů napíši alespoň 1 x týdně. 

Vedoucí tábora 
Jiří Granát - Námořník 


