
T   BOR 
Letní prázdniny se blíží a s nimi i vyvrcholení naší roční oddílové 
činnosti – třítýdenní tábor v malebném údolí řeky Zábrdky 
nedaleko Českého Dubu. Pojedeme opět na naši skvělou louku 
pod vesnicí Vápno, kterou budeme v letošním roce sdílet s dívčím 
oddílem a oddílem Vlčat a Světlušek z našeho střediska. Během 
společných tří týdnů si zaručeně užijeme mnoho zábavy, 
dobrodružství, her a dalších skvělých věcí.  

SRAZ: v sobotu 29. 6. 2019 v 9:30 na Rybníčku 

NÁVRAT: v pátek 19. 7. 2019 kolem 15:00 u klubovny 
Jelikož krátce před návratem přijede ke klubovně i velké nákladní 
auto s kufry a táborovým materiálem, prosíme rodiče, aby 
nezajížděli svými auty přímo do areálu klubovny (ani před něj)  
a zaparkovali v některé z okolních ulic. Předem velice děkujeme.  

Jak s věcmi? 
Tyto informace jsou určené především pro ty, kteří s námi ještě 
nikdy na tábor nejeli, a tudíž moc nevědí, jak to u nás chodí. 
Protože na tři týdny je potřeba nemálo věcí, balíme si na tábor 
velký kufr a velký batoh. Kufry si balíme již několik dní předem 
podle seznamu, který naleznete na druhé straně této přílohy. 
Kufry poté přineseme do klubovny, odkud je na louku odveze 
nákladní auto. Sbalené kufry prosím přineste do klubovny ve 
středu 26. 6. 2019 a to kdykoliv v průběhu klasické oddílové 
schůzky (popř. i krátce před ní). Batoh si každý z vás vezme na 
záda a přijde s ním na sraz k odjezdu na tábor – tedy v sobotu  
29. 6. 2019 v 9:30 na Rybníček. Seznam věcí, které je zapotřebí si 
do batohu zabalit, naleznete rovněž na druhé straně této táborové 
přílohy. Do batohu také přijdou věci, které jste nestihli nebo 
zapomněli dát do kufru.  

SBALENÝ KUFR přineste 26. 6. 2019 mezi 16:45 - 18:30 do klubovny.  
Pozor! Během této „kufrové“ středy proběhne klasická oddílová schůzka.  
Pokud byste v tento den z nějakého důvodu nemohli svůj kufr odevzdat, je možné tak učinit o týden 
dříve a to 19. 6. 2019 během klasické oddílové schůzky. 
 

Jak se bydlí? 
Na táboře spíme v typických indiánských stanech, zvaných 
tee-pee (týpka). Každý tam má svou dřevěnou postel, pod ní 
leží na podstavci kufr plný oblečení a nad hlavou pověšený 
kapsář – to je kus látky se spoustou kapes, kam si člověk dává 
věci denní potřeby (papír, tužku, kartáček na zuby, atd.). 
Kapsář je zavěšen na týpkových tyčích. Nad kapsářem pak 
ještě visí prázdný batoh, aby neležel na zemi a nevlhnul.  
Na vedlejším obrázku je znázorněna ideální podoba kapsáře. 
Není samozřejmě nutné, aby vypadal přesně takto – jedná se 
pouze o doporučený a léty osvědčený model. Pokud máte 
doma jiný typ kapsáře, můžete si ho samozřejmě vzít s sebou.  
 

Informace pro rodiče 
 

Cena tábora je pro tento rok stanovena na 3835 Kč. Tuto částku, prosím, zašlete do 12. 6. 2019 na náš 
transparentní účet č. 2900508650/2010 vedený u Fio banky, pobočky Liberec. Variabilní symbol má 
každý člen uvedený v přihlášce na tábor. Tento variabilní symbol je důležitý především pro identifikaci 
platícího a proto jej, prosím, nijak nezaměňujte. Do zprávy pro příjemce rovněž uveďte jméno člena.  
IČO našeho střediska je 46749896. Pokud by někdo z rodičů potřeboval vystavit fakturu, nechť se obrátí 
na Zipa se všemi potřebnými údaji. S jakýmikoli dotazy ohledně tábora volejte Zipovi – Ondřeji 
Petrovskému na mobil 605 701 503 nebo pište na mail ondrej.petrovsky@email.cz 

Pracovní četa 
 

S táborem úzce souvisí jedna pracovně 
náročnější záležitost a tou je jeho stavba. 
Abychom měli tábor postavený rychleji, 
organizujeme vždy o víkendu těsně před 
prázdninami vícedenní výpravu na naše 
tábořiště s cílem připravit si louku pro 
stavbu tábora. To znamená shrabání 
posekané trávy, přípravu tee-pee tyčí  
a jiných důležitých věcí či staveb. Termín 
letošní pracovní čety je naplánován na 
víkend 21. - 23. 6. 2019. 
 

Bylo by ideální sejít se na této výpravě 
v co největším počtu, aby nám šla práce 
pěkně od ruky. Nebylo by přece férové 
nechat práci jen na kamarádech a sám 
přijet až k hotovému. Čím více nás bude, 
tím méně času nám zabere stavba na 
samotném táboře. Rovněž bychom tímto 
chtěli požádat i rodiče o pomoc se stavbou 
tábora a to během soboty 22. 6. Více 
informací obdržíte na zvláštním lístečku 
pro rodiče k pracovní četě. Za vaši ochotu 

a čas předem velice děkujeme!  
 

Sraz: 21. 6. 2019 v 16:40 na parkovišti 
u Rybníčku 
 

Návrat: 23. 6. 2019 kolem 15:00 taktéž 
na parkovišti u Rybníčku 
 

cca 1m 

cca 
6cm 

Na protáhnutí tyče či provázku 

Kapsy 
Například na kartáček, 
tužku, hřeben atd.  

cca 
30cm 

Provázek 

www.27skauti.cz 

Návod na ušití kapsáře 


