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4. 7.  – 18. 7. 2020 

 

 

 

(informace o táboře) 

 



 

 

Sraz: v sobotu 4. července 2020 v 9:20 hod. na nádraží v Silůvkách. Nezapomeňte v den 

odjezdu odevzdat nástupní list dítěte. Do nástupního listu nalepte kopii průkazu zdravotní 

pojišťovny nebo jeho originál předejte s nástupním listem zdravotníkovi (ZP bude po táboře 

samozřejmě navrácen). 

Předpokládaný návrat: v sobotu 18. července ve 13:20 na nádraží do Silůvek.  

* Čas návratu se může změnit, včas vás kontaktujeme.   

 

Adresa tábora: YMCA – skautský tábor oddílu Sokolík 

     pošta Náměšť nad Oslavou 

     675 71 

 

V naléhavém případě nám můžete zanechat vzkaz na  

tel.: 735 867 952 (Aleš Konečný - Ali)  

tel.: 737 632 750 (Jiří Průša - Punďa)  

 

Dětem na tábor telefon nedávejte, je zde velké riziko ztráty nebo zničení. 

 

Odvoz věcí: veškeré věci dodejte v kufru (ne v batohu!!!) ve středu 1. 7. 2020 v době 

17.00 – 19.00 hod. ke klubovně v Silůvkách. 

 

Každý jedinec může mít z přepravních důvodů pouze jeden kufr a jeden malý igelitový pytel 

s karimatkou a spacákem!!! 

 

Máte-li možnost poskytnout marmeládu, sirup, zeleninu, brambory, aj. uvítali bychom, 

kdybyste vzhledem k vysokým cenám potravin, poskytli tyto věci ve prospěch tábora. 

Děkujeme. 

 

Po skončení tábora si můžete věci vyzvednout v sobotu 18. 7. 2020 
v 17.00 hod za sokolovnou. 

 

Vedoucí, kteří budou na táboře: 

 

Jiří Průša, Petr Kadlec, Martin Thiel, 

Zdeněk Hrouzek, Vojtěch Konečný                      program Amazonky a Havrani  

 

Aleš Konečný, Martin Panáč, Tadeáš Schoř, 

Michaela Hrouzková, Alžběta Brabencová            program Berušky a Vlčata  



 

 

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 

Na cestu: kroj – košile světlé okrové nebo zelené barvy s označením oddílu (domovenka 

k dostání u vedoucích), šátek (Berušky a Vlčata žlutý, Amazonky a Havrani hnědý) spojený 

turbánkem, krátké kalhoty (zelené nebo hnědé barvy) pevné rozchozené boty, pokrývka hlavy. 
Svačina a pití na cestu do vlaku, batůžek na záda. 

 

Do deště: pláštěnka, gumové holínky. 

 

Na spaní: spací pytel, karimatka, malý polštářek, silné ponožky, triko, tepláky. 

 

Jídelní potřeby: lžíce, lžička, vidlička, nůž, smaltovaný hrnek, stará utěrka 

(odevzdá se do kuchyně). Berušky a Vlčata ešusy nepotřebují - máme talíře. 

 

Hygienické potřeby: ručník, pasta a kartáček na zuby, hřeben, toaletní papír, opalovací krém, 

šití, repelent. Tentokrát bude tábor ekologičtěji založený, proto každého prosíme, aby 

si na tábor vzal mýdlo/sprchový gel a šampon, který nemá zatěžující stopu na přírodu. 

Přikládám příklady takovýchto značek mýdel a šamponů (značky s certifikátem BDIH). 

Annemarie Borlind, Purity Vision, Sante, Taoasis, Weleda, Farfalla, Logona, Argital, 

Dr. Bronner’s, Alverde, Jelen (mýdlo). Většinu těchto produktů najdete v normálních 

drogeriích (DM) nebo zdravých výživách. Pro vedoucí a kuchaře na táboře budou 

samozřejmě platit stejná pravidla a koupíme i šetrné prostředky na umývání nádobí 

a praní. 

 

Tábornické potřeby: sekera (nejlépe v obalu), kapesní zavírací nožík, čelovka 

(může být i baterka, ale doporučujeme čelovku) a náhradní baterie, 2-3 tlusté svíčky, zápalky, 

uzlovačka 2 m, zápisník, psací potřeby, šátek na hry, zpěvník, knížka, láhev na pití, KPZ.  

 

Ostatní věci s sebou: spodní prádlo, ponožky, minimálně 5 triček, tepláky, kraťasy, mikiny, 

dlouhé kalhoty ke kroji, 1–2 tenisky, pantofle nebo sandály, slušné oblečení do města, teplejší 

nepromokavá bunda, 2 ramínka na šaty, látkový pytel na špinavé prádlo, kapesníky, sluneční 

brýle, obálky a známky na dopisy, všechny věci pokud možno označte jménem, 

ať se nikomu nic neztratí. 

 

Potřeby na koupání: plavky, osuška, plovací vesta (nutná pro všechny Berušky a Vlčata a pro 

ty, kteří mají problémy s plaváním!!!). 

 

Kapesné: asi 300,- Kč. 

 

Na tábor nepatří: mobilní telefon a jiná elektronika, zábavná pyrotechnika, sladkosti 

(čokolády, bonbóny, oplatky). Tyto věci narušují průběh tábora, elektronice navíc hrozí 

poškození nebo ztráta. Všechny takovéto vymoženosti civilizace budou ihned po příjezdu 

na tábor zneškodněny anebo spravedlivě rozděleny mezi všechny účastníky! 😊 

 

Co nesmíš zapomenout: dobrou náladu a odhodlání neleknout se nepohodlí. 


