
INFORMACE pro příměstský SKAUTSKÝ TÁBOR „Kamarádi do nepohody“                                             
8. – 12. 7. 2019  

vedoucí: Mgr. Dana Kopecká 
 

8 – 16 h (kdo potřebuje z pracovních důvodů ráno dříve - osobní domluva)   
 

CENA:  1000,- Kč (obědy, pojištění, program, odměny, výlety), zaplacení tábora slouží jako 
závazná přihláška.  
 

Program bude probíhat i za nepříznivého počasí, přizpůsobte dětem oblečení.  
 

Podmínky odhlášení: do 3 dnů absence se peníze nevrací, za 4 dny se vrací 240,- Kč, za celý 
týden se vrací 300,- Kč. V případě nemoci je potřeba dítě omluvit na tel. 730 628 024, D. Kop. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S SEBOU NA TÁBOR:  
Každý den:  pevné a pohodlné boty, sportovní oblečení a pláštěnka dle počasí, batůžek, 2 
svačiny (dopol., odpol.), lahev s pitím – NUTNÉ!, kapesní zavírací nůž (kdo nemá, nekupujte, 
půjčíme si), pokrývka hlavy (šátek, kšiltovka,…), doporučuji repelent 
Pondělí: pracovní rukavice   
Úterý: seřízené kolo, helma, baterka, kapesné dle vašeho uvážení  
Středa: větší plastový kyblík (např. z pekáren od marmelády, od malířské barvy…), na KPZ 
(krabička poslední záchrany): malá svíčka, zápalky nebo zapalovač, krátká tužka, jehla, bílá a 
černá nit, knoflík, zavír. špendlík, žiletka, 4 stř. hřebíky, provázek, gumička, polštář. náplast  
Čtvrtek, pátek: Všechny věci se musí vejít do krosny/většího batohu, žádné igelitky nebo 
další batůžky v ruce! Vše si každý ponese sám na zádech. Půjdeme pěšky asi 6 km. Do krosny: 
teplý spacák, karimatka (alumatka), ešus, lžíce, baterka, KPZ, teplé oblečení na noc, osobní 
hygiena, léky + dávkování (pokud užíváte), plavky, ručník, kapesné dle vašeho uvážení (na 
svačinu, limonádu, apod.), + viz. věci na každý den. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAM:   
 

PONDĚLÍ (sraz: 8 h VC = volnočasové centrum – ukončení: 16 h VC)  
 

Celodenní pěší výlet – poznávání přírodních a historických zajímavostí Opatova.                                                      
(Vzájemné seznámení, domluva na pravidlech tábora, hry na vzájemnou podporu a utužení přátelství, 
skautské dovednosti.)                                                                                                                                                 
oběd: Opat. hosp.: polévka dle denního menu, zapečené těstoviny s uzeným masem 
 

ÚTERÝ (sraz: 8 h VC – ukončení: 16 h VC)  
 

Celodenní cyklistický výlet na Hřebeč (rozhledny, hradisko, důlní stezka, muldy,...) aj. 
oběd: na výletě 
 

STŘEDA (sraz: 8 h VC  –  ukončení: 16 h VC)  
 

Dopoledne: výroba hudebních nástrojů, KPZ (krabička poslední záchrany)  
Odpoledne: hra na vyrobené hudební nástroje, hry na hřišti                                                                                                   
oběd: Opat. hosp.: polévka dle denního menu, hovězí svíčková omáčka s houskovým knedlíkem 
 

ČTVRTEK A PÁTEK (čtvrtek v 8.15 – vlakové nádraží Opatov – pátek 16.47 vlakové nádraží Opatov)  
Dvoudenní výlet vlakem k Tiché Orlici s přespáním "pod širákem" (základy tábornictví, koupání v řece, 
pozorování noční oblohy, pro zájemce stezka odvahy, hledání pokladu, upevňování dobrých 
vztahů,...). Po návratu na vlakovém nádraží ukončení tábora a rozloučení (počítejte cca 15 min.). 
obědy: na výletě                                                                                                                                                         
                                                                                                                                  Změna programu vyhrazena.  


