
INFORMACE k táboru 
střediska Povodeň Benátky nad Jizerou 

 

Informace k táboru ver. 01/2020  

/ I / Údaje o táboru 
 
Termín konání: 1. - 18. 7. 2020 
Místo konání: Štipoklasy u Černín, okres Kutná Hora 
   49.8214333N, 15.2218200E 

 
 
Cena tábora:   3 800 Kč 
Termín odevzdání přihlášek:  30. 4. 2020 
Korespondenční adresa:  upřesníme při odjezdu

/ II / Kontakty 
 
Vůdce tábora: Petr Schönfeld (Shift)  +420 733 316 753 | shift@skaut.cz 
Zástupce: Petr Kaftan   +420 777 290 741 | petr.kaftan@seznam.cz 
Zdravotník: Štěpán Czornyj (Šťépa)  +420 723 619 183 | s.czornyj@seznam.cz 
Hospodář: Monika Koťátková (Rosnička)  +420 777 838 741 | monika.kotatkova@seznam.cz 
 
 
/ III / Odjezd 
 
Sraz 1. 7. 2020 v 7:00 u skautské klubovny. Následně proběhne 
hromadný přesun auty na nádraží do Lysé nad Labem za asistence 
rodičů. 
 
Při odjezdu budeme od všech účastníků vybírat prohlášení o 
bezinfekčnosti, kopii kartičky pojištěnce a předepsané léky v 
uzavíratelném obalu, včetně popisu užívání. 
 
Na cestu je nutné si vzít batoh, skautský kroj, pláštěnku (pončo), 
pití a jídlo na celý den, včetně snídaně na druhý den.

/ IV / Příjezd 
 
V sobotu 18. 7. 2020 v 17:47 na nádraží v Lysé nad Labem. 
 
Po příjezdu proběhne v klubovně vykládání táborového materiálu, 
výdej zdravotní dokumentace a kufrů. 
 
 

 
/ V / Doporučený seznam vybavení 
 
Ideální je oblečení bez výrazných barev, pokud možno staré, které lze i zničit. Výrazně nedoporučujeme vozit mobilní telefon, ani jinou 
elektroniku. Na tábořišti není možné zcela předejít jejímu poškození a zařízení nelze dobíjet. 
 
 
   Cestovní kufr    Spodní prádlo    Baterka (ideálně čelovka) 
   Karimatka (i na výpravy)    Trička (s dlouhým i krátkým rukávem)    Dopisní papíry, obálky a známky 
   Malý batoh    Věci na spaní (pyžamo)    Ešus a lžíce 
   Spací pytel    Holinky    Kapsář 
   Turistický batoh (krosna, trekový batoh)    Letní obuv (např. sandály)    Láhev na výpravy (1,5 - 2L) 
   Bunda    Sportovní obuv (tenisky)    Obal na špinavé prádlo 
   Kalhoty (tepláky, maskáče atd.)    Turistická obuv (pohorky na výpravy)    Plecháček na pití 
   Kalhoty a kraťasy ke kroji (hnědé / zelené)    Hřeben    Provázek 
   Kraťasy    Kartáček a pasta na zuby    Psací potřeby 
   Mikina    Mýdlo    Ručník 
   Pláštěnka (pončo, nepromokavá bunda)    Opalovací krém    Skautský deník 
   Plavky    Prací prostředek    Sluneční brýle 
   Pokrývka hlavy    Repelent    Šátek na hry (ne skautský) 
   Skautský kroj (včetně ramínka)    Šampón    Zavírací nůž 

 
 
/ VI / Doplňující informace pro nováčky 
 
Jsme rádi, že máte zájem poslat své dítě právě na skautský tábor. Zároveň chápeme, že pro Vás není jednoduché poslat svého potomka z domova 
na více než dva týdny, bez každodenní teplé sprchy a elektřiny. Naše tábořiště se nachází na prázdné louce necelý kilometr od vesnice Štipoklasy. 
Táborníci spí po dvojicích v podsadových stanech, vaříme zde v polní kuchyni a stavíme si vlastní latrýny. Na celém tábořišti není žádná zděná 
stavba. Postavit celý tábor nám trvá zhruba dva a půl dne a pro děti to bývá nejnáročnější část tábora, na kterou následně bývají právem hrdé a 
táborových staveb a práce si tak mnohem více váží. Výhodou skautských táborů je, že s dětmi pracujeme obvykle po celý rok a jak děti, tak vedoucí 
se díky tomu dobře znají. 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Rádi vám je zodpovíme! 😊😊 


