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(informace o táboře) 



Sraz: v sobotu 2. července 2022 v 8:20 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 16. července ve 13:15 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.: 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 29.6.2022 v době 
17.00 – 17:30 ke klubovně v Silůvkách. 

Každý jedinec může mít z přepravních důvodů pouze jeden kufr a jeden 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 16.7.2022 

v 17.00 hod za sokolovnou. 

 
 

Vedoucí, kteří budou na táboře: 
 

Jiří Průša, Vojtěch Konečný, Martin Thiel, 

Zdeněk Hrouzek program Amazonky a Havrani 

Tadeáš Schoř, Marie Slavíková, 

          Michaela Hrouzková, Alžběta Brabencová program Berušky a Vlčata       

Martin Thiel zdravotník 



SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 

Na cestu: kroj - košile zelené nebo světle okrové barvy s označením oddílu, 

(domovenka k dostání u vedoucích), šátek spojený turbánkem (Berušky a Vlčata žlutý), 

krátké kalhoty zelené nebo hnědé, pevné rozchozené kožené boty (ne tenisky!). 
Svačinu na cestu do vlaku, batůžek na záda (ne tašku přes rameno!). 

 

Do deště: pláštěnka, gumové holínky. 
 

Na spaní: spací pytel s vložkou (ušitý pytel z prostěradla – nešpiní se spacák a víc 

hřeje), malý polštářek, silné ponožky, triko, tepláky, karimatka. 

 

Jídelní potřeby: lžíce, lžička, vidlička, kapesní zavírací nůž, smaltovaný hrnek, stará 

utěrka (odevzdá se do kuchyně). 

 

Hygienické potřeby: ručník, mýdlo, šampon, pasta a kartáček na zuby, hřeben, 

zrcátko, toaletní papír v roličce, krém na opalování, šití, KPZ, osobní léky. Opět prosíme, 

aby si děti vzaly nějaký sprchový gel/mýdlo/šampon, který je šetrný k přírodě. Asi 

nejdostupnější značka je Alverde (prodává se v drogerii DM). Mezi další dostupné 

značky patří Tierra Verde, Urtekram, Faith in Nature (prodejny Bioo nebo Přírodno 

v Brně). Nejlepší samozřejmě bude, když si najdete nějaký Český výrobek nebo se po 

něčem podíváte v bezobalových obchodech. 

 

Tábornické potřeby: sekera (nejlépe v obalu), brousek na nůž a sekeru, čelovku 

a náhradní baterky, zápalky, uzlovačku 2 m, zápisník, propisovačku, tužku, pastelky nebo 

fixy, zpěvník, knížku, láhev na pití, malý hudební nástroj. 

 

Ostatní věci s sebou: tepláková souprava, svetr, prádlo, 5 triček, tenké ponožky, 2x 

silné ponožky, čepička proti slunci, šátek (jiný než krojový), 2 mikiny, 2x tenisky, dlouhé 

kalhoty, starší teplá prošívaná bunda, 2x ramínko na šaty, prostě oblečení na dva týdny… 

 

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

a Vlčata!) 

 

Kapesné: asi 200,- Kč. 

Věci, pokud možno označte jménem a přiložte seznam. 

 

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. 


