
Předtáborový Gong

15. 5. odevzdat přihlášku1 a zaplatit peníze;
25. 6. odpoledne bednování2;
26. 6. ráno: nakládání náklaďáku. 
Přípravka3 odjíždí na tábořiště s náklaďákem
(bezinfekčnost atd. s sebou);
29. 6. do toho dne zadat na webu počet 
porcí na návštěvní den;
29. 6. odjezd Starší Pětky na tábor 
(bezinfekčnost atd. s sebou);
3. 7. odjezd Jelenů na tábor
(bezinfekčnost atd. s sebou);
20.–21. 7. návštěvní den4,
konec Jeleního tábora;
27. 7. odpoledne návrat z tábora,
možnost vyzvednout věci.

jen Starší Pětka (SP);      jen Jeleni

Důležitá data
Tábor je třeba zaplatit do 15. května bankovním 
převodem. Částku prosím zaplaťte přesně.

Starší Pětka: 4 600 Kč
Jeleni:  2 950 Kč

Číslo účtu:  2700359179/2010 (Fio banka)
Variabilní symbol: 

Variabilní symbol má každý člen unikátní. 
Jeho znění naleznete na stránkách (https://
petkapraha.cz/tabor-2019/platby/)pod 
stejným heslem, jaké je na fotky (kdyžtak nás 
kontaktujte).

Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat taktéž 
do 15. května. Je opravdu důležité tento termín 
dodržet.

Potvrzení o bezinfekčnosti vyplňte v den odjezdu 
a přineste na nádraží. Tam ho vybereme společně 
s očkovacím průkazem a průkazem pojištěnce.

Cena a přihláška1

2019

Adresa
Stanový tábor 5. skautského oddílu
Bělá nad Radbuzou
345 26



Při balení pytle přemýšlej, co dát 
navrch, ušetříš si tak několikeré vysypávání 
celého pytle na mokrou louku při svitu čelovky. 
Nahoru si dej nářadí a hřebíky, a potom zhruba 
to, co si bereš na dvoudenní výpravu: osobní 
věci, hygiena, náhradní oblečení, nádobí.

    (pokud jedeš) na Přípravku si zabal 
trochu jinak: doporučujeme nahoru 
sekeru, kleště a  metr, vybrané oblečení na 
tři dny - pracovní a  na spaní, plavky, ručník, 
spodní prádlo; zbytek oblečení může zůstat 
hluboko v  loďáku. Dále čelovku, toaleťák 
a talíř.

    Jeleni by měli mít všechny věci 
označené.
Je totiž smutnou skutečností, že drtivá většina 
Jelenů si věci, poté co se ušpiní, již nepozná.

    Věci si budete moci vyzvednout 
v  klubovně ihned po návratu z  tábora, nebo 
případně po domluvě 28. 7. mezi 15. a 16. h.

Na tábor nebereme mobily, počítače, 
tablety, mp3, apod(y). Program tábora je 
nabitý novými zážitky mimo jiné i díky tomu.

Bednování2

Bednování proběhne v úterý 25. 6. od 16 do 19 
hodin. Každý na něj přinese své zavazadlo - pytel, 
ve kterém bude mít zabalené všechny věci na 
tábor. Pytel by měl být vodotěsný, neměl by být 
příliš velký a objemný - platí pravidlo, že každý je 
schopen unést svůj pytel. Pytel musí být označený 
přezdívkou.

Účast na bednování je důležitá, potřebujeme 
připravit všechny věci na naložení do náklaďáku.

Rádi přijmeme domácí marmelády, kompoty 
a  jiné sklenice. Na táboře nám příjemně zpestří 
jídelníček. Pokud byste nám mohli nějaké darovat, 
doneste je na bednování. Předem děkujeme!

Přípravka3

Přípravka odjíždí tentokrát ve středu 26.  6. 
ráno, po naložení náklaďáku. Na přípravku 
jsou vítání všichni, kdo byli alespoň na jednom 
táboře Starší Pětky. Zapsat se je možné 
v klubovně. Přípravka má volnější program, na 
prázdné louce se večer hraje fotbálek (kromě 
stavění). Účastníkům přípravky vystaví Matěj 
omluvenku do školy.

Návštěvní den4

Navštívit naše táborové ležení bude možné 
v  sobotu a  neděli 20.–21.  7. V  sobotu je 
připraven program pro rodiče a oddíl v táboře. 
Začátek programu bude přibližně v  11.30, 
odpoledne je fotbalové utkání a  večer je 
tradičně slavnostní oheň. Pro přespání na 
táborové louce je potřeba si vzít s sebou stan.

Neděle je volný den. Můžete vyrazit na výlet 
do okolí, nebo zůstat v táboře - zahrát si soft, či 
si jen tak užít volný den v přírodě.

Na táborové louce bude pro zájemce sloužena 
mše. Jeleni spolu s rodiči v tento den zbourají 
svůj stan a uklidí na tábořišti.

Jídlo na návštěváku
Budete-li se chtít během návštěvního dne 
stravovat v naší kuchyni a ochutnat naše táborové 
jídlo, je nutné zadat počet požadovaných porcí 
na webu www.petkapraha.cz/tabor-2019 
a to nejpozději do odjezdu Starší Pětky 29. 6.

Dary, které dostane kuchyň od rodičů 
v  podobě buchet, koláčů, bábovek, perníků 
a jiných pochutin budou předloženy k nedělní 
snídani všem účastníkům návštěvního dne 
(samozřejmě zdarma). Podle mnohých jde 
o nejlepší snídani na táboře a vůbec na světě.



Co si sbalit?
Tento výčet je průběžně zdokonalovaný a zcela dostačující. Balíme maximálně do jednoho zavazadla 

(lodního pytle), který je vodotěsný a dá se přenášet. Na tábor si bereme starší věci, které se mohou 
poškodit. U Jelenů je nutné, aby alespoň pomáhali při balení, jinak nebudou vědět, co mají s sebou. 

V průběhu tábora několikrát pereme. 

Na cestu
 � kompletní kroj
 � bunda
 � batůžek
 � očkovací průkaz
 � průkaz pojištěnce
 � podepsanou bezinfekčnost
 � občanka (kdo má)
 � svačina (    SP oběd)

Oblečení
 � dlouhé kalhoty
 � tepláky
 � 2-3 kraťasy (+ krojové)
 � 8 párů ponožek
 � 2 teplé svetry (mikiny)
 � starší košile
 �      oddílový dres (kdo má)
 � 4 trička
 � 8 ks trenek či slipů 
 � plavky (hodí se dvoje)
 � čepice (kulich)
 � pláštěnka
 �      pracovní rukavice
 � pásek
 � látkový pytel na špinavé prádlo

Obuv
 � kvalitní pohorky
 � sportovní boty
 � sandály
 � boty do vody (pevně držící 

na noze, na probíhání potoka; 
mohou být sandály)

 � (náhradní tkaničky, holínky, 
impregnace)

Ložní potřeby
 � spacák
 � karimatka
 � převlečení na spaní + teplé 

ponožky

Nádobí
 � talíř
 � ešus + obal
 � plecháček na pití
 � příbor
 � láhev na vodu
 � utěrka (velmi pomůže při 

službě v kuchyni)

Toaletní potřeby
 � 3 ručníky
 � mýdlo v pouzdře (ne gel, ten 

do potoka nepatří)
 � zubní kartáček + pasta
 � šampon (v plastu)
 � toaletní papír
 � 7 kapesníků (balíčků)
 � krém na opalování
 � prostředek proti hmyzu 

(ne spray! kvůli impregnaci 
plachty stanů)

 � mýdlo na praní (jmenuje se 
„Jelen“; je jádrové a šetrné)

 � (hřeben, zrcátko, nůžky na 
nehty)

Ostatní
 �      batoh na vícedenní 

výpravu (ne Jeleni)

 �      kleště štípačky, rukojeť 
min. 200 mm (ne Jeleni)

 �      metr min. 3m (ne Jeleni)
 � ostrá sekyra v pouzdře
 � 100 % osobních věcí
 � 20 koulí
 � čelovka (+ náhradní baterie)
 � hodinky
 � šití (stačí malé)
 � kniha
 � zpěvník
 � psací potřeby
 � dopisní potřeby (obálky, 

papíry, známky)
 � kreslící potřeby
 � trhací blok
 � osobní léky, náhradní brýle 

(kdo potřebuje)
 � (hodí se: kapsář, hudební 

nástroj, píšťalka, fotoaparát, 
sluneční brýle)

Do stanové dvojice
Každá stanová dvojice si s sebou 
vezme (ne Jeleni):

 �      0,3 kg hřebíků 50 mm
 �      0,75 kg hřebíků 70 mm
 �      0,5 kg hřebíků 90 mm
 �      krabička napínáčků
 �      2 pořádné panty
 �      vruty do pantů 
 �      šroubovák (na vruty)
 �      petrolejka (nebo jiné 

osvětlení - jiné než baterka)
 �      20 m voskového papíru
 �      klubko provázku



Jak se dostat k táboru
Vlakem: do stanice Bělá nad Radbuzou a dále po 
zelené značce směrem Karlova huť. Po cca 6 km 
dorazíte k pile Nový dvůr, kde již naleznete naše 
značení.

Autem: u  městečka Bělá nad Radbuzou (okr. 
Domažlice) pojedete směrem na obec Smolov. Na 
rozcestí ve Smolově se dáte po silnici doleva (směr 
Rybník) a brzy narazíte na naše označení. Parkujte 
prosím pouze na parkovišti, kam vás dovedou 
naše šipky. GPS: 49.5662536N, 12.6593183E

Kontakty
Nebude-li vám něco jasné, zeptejte se svého rádce, 
případně Bobrů (vedoucích).

Jeleni
Zajíc - Vavřinec Cháb - hlavní vedoucí
721 660 262 - prostezajic.42@gmail.com

Slon - Tomáš Paleček - zástupce
737 407 335 - palecek.to@gmail.com

1
Při činnosti v  přírodě dbáme na to, abychom 
do ni příliš nezasahovali. Po všem, co děláme, 
zahlazujeme stopy. Kácíme jen dobře prověřené 
soušky.
2
Služba se stará o  chod tábora. V  noci dbá na 
bezpečnost spících, ve dne připravuje jídlo a dbá 
na pořádek.
3
Stan je soukromým prostorem stanové dvojice. 
Ta udržuje pořádek v  něm a  kolem něj. Bez 
dovolení obyvatel stanu není možné do něj vejít.
4
Jídlo máme na táboře společné. Balík 
s dobrotami patří do kuchyně, rozdělí se všem 
na zpívandě, nebo při jiné vhodné příležitosti.

Čtveřice táborových zvyků

Starší Pětka
Matěj - Matěj Korčák - hlavní vedoucí
775 161 777 - mk.5@email.cz

Charlie - Vojtěch Gerlich - zástupce
739 855 903 - charlie@petkapraha.cz


