
Informace o táboře 
Milí táborníci a rodiče, 

připravili jsme pro vás informace o táboře a seznam doporučeného vybavení. Je přirozeně určen hlavně pro ty, kdo 
jedou na tábor poprvé, ale také pro zkušenější táborníky, kteří si budou jistě balit sami. 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosím do 1. května 2014 svému rádci, který ji předá do střediskové kanceláře. 

Táborový poplatek ve výši 3000 Kč budeme vybírat pouze bezhotovostně na účet č. 2000036045/2010 (Fio). Jako 
variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte. Termín zaplacení je do 1. června 2013. Platbu na fakturu lze zařídit 
(takový požadavek zašlete s fakturačními údaji na pavel.seiner@gmail.com). Pojištěnci VZP mohou zpětně žádat o 
příspěvek 1000 Kč, potřebné potvrzení vystavíme po táboře.  

Tábořiště se nachází u obce Fojtovice v okrese Teplice, nedaleko Komáří hůrky. Spát se bude v podsadových stanech po 
dvojicích. Ve stanu má každý pryčnu s matrací a pod ní prostor na uložení věcí, kterého není mnoho. Pak je v každém 
stanu kapsář na drobnosti a obvykle také šňůra na ručníky. 
Vzhledem k blízkosti státní hranice a k atraktivitě německé strany Krušných hor bude potřeba dítěti na tábor zajistit 
doklad, ať už dětský občanský průkaz nebo pas, samozřejmě platný. Dětský občanský průkaz vydá magistrát na základě 
Vaší žádosti, cena by měla být 50,- Kč. 

Strava je pětkrát denně. 

Jako zavazadlo se nejlépe hodí kufr, protože se ve stanu dá snadno strčit pod postel a používat jako šuplík. Neměl by 
být nový, protože se určitě ušpiní a odře. Také by neměl být vysoký, jinak se nevejde pod postel a připravuje táborníka 
o místo na posteli. Tábořit se dá ale i bez kufru, protože průměrně zdatný táborník si snadno ze dřeva udělá rošt, na 
který si věci pohodlně uloží. 

Nutností je ovšem krosna, tedy větší batoh (s vyztuženými zády). Využije se na dvoudenní výpravě. Protože není větší 
utrpení, než jít výlet s rozpadajícím se nebo nevhodným batohem, měl by být vyzkoušený a bytelný. Přibalte i menší 
batoh na krátké výlety. 

Boty jsou na tábor potřeba troje. Základem jsou kecky, které se hodí na nejrůznější hry a sporty a na celodenní nošení. 
Dál jsou potřeba pořádnější boty na pochody (pokud možno pohorky). Ty by měly být nepromokavé, měly by mít tuhou 
podrážku (budeme chodit ve skalách) a pokud možno by měly sahat nad kotníky, aby je zpevňovaly. Třetí boty jsou 
sandály, pokud možno takové, kterým nevadí vlhko. Holinky a boty do vody doporučujeme pro světlušky a vlčata. 

Šatstvo na táboře dosti trpí, nezřídka se trhá, mastí a propaluje. Doporučujeme tedy volit spíš obnošené oblečení. Je 
také vhodné mít oblečení nenápadných a tmavých barev, které se lépe hodí do přírody a zejména na (noční) hry. 

Kroj a střediskové tričko vnímáme jako povinné vybavení. Vyplněním kolonky v přihlášce (a jejím včasným 
odevzdáním) můžete obojí objednat. 

Nepromokavé oblečení je nutné hlavně kvůli několikadenním dešťům (a ty jsou každý rok), protože mokré šatstvo není 
kde sušit. Každý by měl mít pláštěnku nebo nepromokavou bundu, která je opravdu nepromokavá, ne jen prvních pět 
minut. 

Je důležité, aby všichni táborníci byli už z domova naučení a zvyklí starat se o svoje věci. Tím se myslí zejména naučit se 
necpat mokré věci k suchým, ale pověsit je k usušení. Umět usušit mokré boty a vědět, proč je dobré do nich nacpat 
noviny (a také, že se noviny musí vyměňovat). Naučit se špinavé oblečení dávat do pytle a nemíchat ho s čistým. Umět 
poznat, že mu dochází čisté prádlo a že bude potřeba ho vyprat. Po zkušenostech z minulých let nepřijímáme na tábor 
děti, které se pomočují – už druhou noc nemá dítě v čem spát, trpí zimou a odráží se to jeho psychickém stavu. 

Ešus označte jménem. Totéž platí pro příbory a hrnečky, protože se to všechno rádo ztrácí po táboře. Mimochodem je 
lepší mít jen jeden ešus s víčkem a vnitřek nechat doma. Je pak méně nádobí ke ztrácení a větší motivace ho mýt. 

Mobilní telefony dle našeho přesvědčení ruší atmosféru tábora. Pro světlušky a vlčata platí zákaz absolutně (telefon si 
závidějí, vzbuzuje stýskání atd.). Skauti a skautky telefon mít mohou; po příjezdu na tábor se všechny přístroje vypnou 
a uloží do vůdcovského stanu. Jejich používání bude omezeno na dobu poledního klidu. V nutných případech se lze 
vždy dovolat někomu z vedoucích. Na tábořišti je vzhledem k jeho poloze velmi slabý signál. 

Kapesné nemusí být horentní, obvykle stačí 200 Kč. Beztak není na táboře mnoho příležitostí, kde ho utratit. 

Důležité termíny: 

1. května termín odevzdání závazných přihlášek, 

1. června termín uhrazení účastnického poplatku 

Kontakty na vedoucí tábora 
Vůdce tábora  Jakub Mráček 777 323 557  jakub.mracek@gmail.com 
Zástupce vůdce, zdravotník Jiří Štojdl 737 837 712 jiri.stojdl@gmail.com  

Platbu tábora fakturou zařídí hospodář střediska Pavel Seiner: pavel.seiner@gmail.com, 607 138 396 
  



Seznam vybavení 
věci na spaní 

 spací pytel 
 karimatka (postačí klasická pěnová) 

 deka (doporučujné, nepovinné) 
 tepláková souprava nebo pyžamo na spaní 

oblečení na slávu a do civilizace 
 skautská košile (povinně) 
 šátek 
 jednobarevné (hnědé, černé, tmavěmodré…) 

kalhoty ke kroji 
 hnědé skautské tričko s logem  

hygiena 
 kartáček na zuby 
 pasta 
 krém na opalování s ochranným faktorem 

min. 20 
 ručník 
 kapesníky 
 hřeben 
 mýdlo a šampon 
 NEBRAT: deodoranty, gely na vlasy, voňavky, 

make-up, pudry, laky 
věci na jídlo 

 ešus (podepsat, prosím!) - počítejte s tím,  že 
se v něm v rámci programu může vařit na 
ohni 

 lžíce 
 hrneček (podepsat, prosím!) 
 láhev na pití (aspoň litrová, spíš větší) 

(podepsat, prosím!) 
oblečení 

 dlouhé kalhoty 2 ks 
 krátké kalhoty 2 ks 
 mikina 2 ks 
 svetr 1 ks 
 ponožky (alespoň 12 ks, lépe přidat několik 

teplých) 
 silné ponožky 2 ks 

 spodky cca 12 ks (pro menší děti raději více) 
 plavky 
 pokrývka hlavy proti slunci  (povinná proti 

úpalu) 
 trička 5 - 7 ks 
 nepromokavá bunda 
 pláštěnka 
 sandály 
 pevné boty (pohorky), vyzkoušené a 

ochozené 
 holínky (pro světlušky a vlčata) 
 kecky 
 boty do vody (pro světlušky a vlčata); možné 

je využít sandály, pokud snesou opakované 
namočení 

ostatní 
 látkový pytel na špinavé prádlo (např. starý 

povlak) 
 psací potřeby 
 korespondenční adresy 
 skautský zápisník 
 trhací blok 
 známky 
 stezka (Cesta, Lucerna, Mauglí) 
 kapesné (maximálně 200,- Kč + 5 eur) 
 svítilna (a náhradní baterie) 
 velký batoh na dvoudenní nebo třídenní 

výpravu 
 KPZ se zápalkami a šitíčkem 
 Knížka 
 Malý batoh na jednodenní výpravu 
 hudební nástroj, kdo má a chce 
 fotoaparát, kdo má a chce 
 nůž (od osmi let) 
 sekyrka (skauti, skautky, roveři) 
 šátek (jiný než skautský) 
 osobní doklad 

 
 


