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Letní tábor Divochů a jejich přátel - informace 
 

TERMÍN: 3.–10. 8. 2019 

MÍSTO: Skautské tábořiště u říčky Libochovky za Chytálkami poblíž Řikonína, více zde: 
http://www.veverskabityska.skauting.cz/taboriste) a v přiložené mapě 

SRAZ: V sobotu 3. 8. od 13.00 do 13.45h na parkovišti v ulici Božetěchova (viz mapa v příloze) 
nedaleko nádraží v Králově Poli. Po předání dětí a dokumentace naložíme kufry do auta, které je 
odveze na tábořiště. Ve 13.45h přejdeme s dětmi na nádraží a ve 14.07h odjíždíme vlakem do 
Řikonína. 

 

Milý táborníku, na sraz přijď prosím takto vybaven: 

 s větším batohem (velký tak, aby se do něj vešel krom jiného i spacák a karimatka – v průběhu 
tábora půjdeme na výpravu s přespáním), ve kterém bude pití a svačina na cestu (první 
společné jídlo bude až večeře!!!) a pláštěnka, od vlaku půjdeme ještě asi 2 km pěšky  

 s obálkou, na kterou napište prosím jméno táborníka a kontakty na rodiče, do obálky vložte: 

 přihlášku na tábor  a vyjádření k osobním údajům podepsané zákonným zástupcem (tiskopisy, 
který jste získali při elektronickém přihlášení, na požádání můžeme na sraz přinést vytištěné) 

 průkaz zdravotní pojišťovny (stačí jeho kopie) 

 prohlášení o bezinfekčnosti s datem 3. 8. 2019 (tiskopis, který jste získali při elektronickém 
přihlášení) 

 posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (tiskopis, který jste získali při elektronickém přihlášení, 
platí jeden rok a je potvrzen lékařem, stačí kopie) 

 léky, které dítě užívá s popisem užívání 

 případně další informace o potřebách či potížích dítěte 

 s kufrem, ve kterém bude všechno ostatní sbalené – viz seznam na druhé straně 

 máte-li doma přebytky marmelád, zavařenin…atp., budou se v táborové kuchyni hodit, 
děkujeme:) 

NÁVRAT:  

V sobotu 10. 8. v 11.50 h na nádraží do Králova Pole, rozchod bude opět na parkovišti v ul. 
Božetěchova, kde si vyzvednete i dokumentaci a kufry dětí. 

POŠTA - ADRESA TÁBORA (pro poštu jezdíme obden): 

Tábor Lipky, Chytálky, pošta 594 55 Dolní Loučky 

KONTAKTY NA VEDOUCÍ TÁBORA: 

Jiří Nešpor – hlavní vedoucí tábora: jiri.nespor@lipka.cz, mob: 725 508 019 nebo 607 088 592 

Zdeněk Michalec – zástupce hlavního vedoucího tábora: 605 901 531 

http://www.veverskabityska.skauting.cz/taboriste
mailto:nespor@lipka.cz
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Doporučený seznam věcí na tábor 
Všechny věci prosíme sbalit do kufru tak, aby děti věděly, kde co mají. Můžete dětem označit věci 
nějakou značkou nebo jmenovkou, aby si je poznaly. Oblečení by mělo být takové, aby mu 
nevadilo ušpinění v přírodě. Doporučujeme nedávat dětem více věcí, než je uvedeno v seznamu, 
neupotřebí je. Na táboře si budeme dle potřeby prát.  

MOBILNÍ TELEFONY JSOU NA TÁBOŘE NADBYTEČNÉ A ŽÁDÁME TÁBORNÍKY, ABY JE S SEBOU 
NEVOZILI. V případně nutnosti volejte prosím hlavního vedoucího, dítě Vám můžeme k telefonu 
předat.  

PROSÍME TÁBORNÍKY, ABY S SEBOU NEVOZILI POTRAVINY, VYJMA PÁR KUSŮ LASKOMIN.  

Děkujeme za pochopení. 

 

 6 párů ponožek  

 2 páry ponožek teplých 

 6 ks spodního prádla 

 1 pyžamo (budeme spát u říčky v údolí, 
v noci může být zima) 

 1 tričko s dlouhým rukávem 

 3 trička s krátkým rukávem 

 1 tepláky 

 1 kraťasy 

 1 dlouhé kalhoty 

 1 bunda (větrovka) 

 1 mikina/svetr 

 pláštěnka 

 plavky 

 pokrývka hlavy (kšiltovka, klobouk, šátek…) 

 utěrka (starší na ešus) 

 sandále do vody 

 holínky 

 pevné boty (botasky nebo pohorky) 

 hygienické potřeby: stačí vlastní kartáček a 
ručník; zubní pastu, mýdlo a šampón do 
přírody tj. v přírodě rozložitelné bereme z 
Lipky 

 teplý spacák a karimatka 

 batoh na výlet (ten, co budou mít děti 
s sebou v sobotu na cestu na tábořiště) 

 ešus (nebo miska), lžíce, hrnek 

 láhev na vodu (o objemu min. 1 litr!!!) 

 funkční baterka nebo čelovka, náhradní 
baterie 

 nůž a škrabka na zeleninu 

 repelent (vyrobíme si ale také vlastní 
přírodní) 

 opalovací krém 

 zápisník, tužka 

 2x toaletní papír 

 známky na pohledy dětí z tábora (alespoň 1) 

 kapesné (odhadujeme, že v pohodě postačí 
100-150 Kč) 

+ SPECIÁLNÍ VÝBAVA DO PROGRAMU: 

 bílé tričko s krátkým rukávem k výtvarné 
dílně, ideálně tedy bez potisku 
(doporučujeme koupit v second handu) 

+ chcete-li a máte-li: 

 kapsář do stanu 

 uzlovačka, KPZ 

 ocílka s pazourkem 

 hud. nástroj (bubny, chřestidla, flétny aj.) 

 karetní či jiné hry 

 


