
 

 

 

 

 

TÁBOR 2019 

 

Junák – český skaut, středisko Modrý Kruh Slaný, z.s. pořádá pro 

členy 3.chlapeckého oddílu – Stopaři letní skautský tábor v těchto termínech: 

 

21.7. - 4.8.2019 – členové oddílu mladší 11 let 

21.7. - 10.8.2019 – členové oddílu, kterým je v roce 2019 11 a více let 

 

 

Tábor se uskuteční u Radnického potoka, poblíž Lhotky u Radnic 

(https://mapy.cz/s/3rOyb, GPS: 49.8948781N, 13.5896694E). 

Účastnický poplatek na dva týdny činí 3.000,-Kč, na tři týdny 3.600,- Kč. 

Rodiče účastníků mohou požádat svého zaměstnavatele o finanční příspěvek na 

úhradu táborového poplatku - fakturu vystavíme na požádání. 

Bankovní spojení pro případ úhrady poplatku převodem na účet: 

Poštovní spořitelna: číslo účtu 257687020/0300. 

POZOR – nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte. 

Poplatek za pobyt na táboře je nutno uhradit nejpozději do 15.6.2019 

 

 

Přihlášku na tábor najdete na našich webových stránkách na adrese: 

https://stopari.skautslany.cz/wp-content/uploads/2019/05/2019_Tab_Prihlaska.pdf 

 

 

Ve Slaném dne 5.5.2019  Pavel Rubík – vůdce 3. oddílu Stopaři 

    tel. 723 829 479 
      e-mail: stopari@skautslany.cz 

    http://stopari.skautslany.cz 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/3rOyb
https://stopari.skautslany.cz/wp-content/uploads/2019/05/2019_Tab_Prihlaska.pdf
mailto:stopari@skautslany.cz
http://stopari.skautslany.cz/


 

 

Vybavení účastníka tábora 
 

Junácký kroj 

Kalhoty dlouhé (hnědé nebo zelené barvy) 

Kalhoty krátké nebo šortky 

Svetr nebo teplá bunda 

Tepláková souprava – počet dle potřeby 

Bunda nepromokavá 

Trička – počet dle potřeby 

Košile teplá – počet dle potřeby 

Trenýrky – počet dle potřeby 

Plavky 

Ponožky silné – počet dle potřeby 

Ponožky slabé – počet dle potřeby 

Kulich na spaní (ne všichni táborníci umí spát za chladných nocí s hlavou ve spacáku) 

Kšiltovka nebo jiná čepice pro ochranu před sluníčkem 

Pláštěnka 

Pohorky nebo jiné vyšší pevné boty (nepromokavé výhodou) 

Lehká sportovní obuv 

Gumovky 

Ručník – počet dle potřeby 

Utěrka (starší) - 2ks 

Hygienické potřeby (mýdlo, zubní pasta, kartáček, hřeben, toaletní papír, žínka, malý 

šampon) 

Repelent proti klíšťatům a komárům 

Kapesníky – počet dle potřeby 

Šicí potřeby (KPZ) + mýdlo na praní 

Ramínko 

Jídelní miska (ešus) + lžíce + hrníček + škrabka na brambory 

Polní láhev nebo 1l PET lahev na pití na výpravách 

Kladívko + kleště 

Nůž zavírací 

Spací pytel 

Baterka 

Kufr 

Podložka na spaní (karimatka) 

Batoh 35l – 40l na vícedenní výpravu (vlčatům postačí menší „jednodenní“ batůžek) 

Kapesné do 200,- Kč 

Tužka, zápisník, stezka, skautská členská karta, šátek, 3 papírové koule na hry 

--------------------------------------------------------------------- 

Dále je možno vzít sebou: Fotoaparát, dalekohled, hudební nástroj, knihu, hry, apod.... 


