
Tábor 2018 – Indiánská prérie
Na letošní tábor vyrazíme v sobotu 7. 7. a vrátíme se v sobotu 21.7.  Urzoni jsou
pozváni na třetí týden tábora „staršího“ oddílu, tudíž se jejich návrat a platby budou
řídit podle pokynů staršího oddílu.

Sraz bude časem upřesněn. Počítáme s tím, že všechny děti jedou normálně s námi

vlakem/autobusem. Návrat bude řešen po vlastní ose v rámci návštěvního dne.

Všechno vybavení budeme vybírat v pátek 29. 7. od 16:00 do 18:00 u klubovny

v Modřanech.  Pokud  máte  někdo  s tímto  termínem  problém,  kontaktujte  Kuře
(silhavy.prokop@gmail.com / 774 121 994).

Cena tábora je 2200 Kč (na každé druhé dítě je sleva 500 Kč a na každé další dítě
sleva 1000 Kč – nehledě na oddíly). Platby budou probíhat stejně jako probíhala
registrace začátkem roku. Přijde vám email  s podrobnými pokyny. Bude potřeba
platit za každé dítě zvlášť, aby bylo možné platby v systému párovat.

Apelujeme na Vás, abyste platili  včas,  neboť se od toho odvíjí naše předtáborové
přípravy.

Na sobotu 21. 7. se můžete těšit jakožto na den otevřeného tee-pee, na tábořišti vás

rádi uvidíme zhruba  od 9:00 do 17:00.   Své psy, prosím, zanechte doma. Popis
cesty na tábořiště a možnost parkování naleznete před táborem na našich stránkách
keya.skauting.cz.

Poštu pro malé i velké budeme vybírat na adrese                                           

Skautský tábor, oddíl Keya - mladší

Pošta Křelovice

394 45

POSTE RESTANTE

Upozornění pro rodiče:

Nedávejte, prosím, dětem na tábor mnoho sladkostí, cenné věci, mp3, rádia,
mobilní telefony a jiné věci, které na tábor nepatří (za případné ztráty a poškození
přístrojů oddíl nepřebírá zodpovědnost, nabíjení nebude zajištěno). Mobilní telefony
budou mít s sebou jen vedoucí a budou je používat výhradně k zajištění provozu
tábora a větší bezpečnosti dětí. Možnost kontaktu v naléhavém případě bude mobil:
Kuře (774 121 994) a  Humr (731 721 530) ovšem zdaleka ne vždy budeme na
příjmu, proto raději pište SMS a my se Vám ozveme.



Posílání balíků se, prosím, snažte omezit, případně posílejte jen to, co se dá rozdělit 
mezi všechny. Vlastní peníze děti na táboře potřebovat nebudou, v případě potřeby 
vše zakoupíme.

S sebou

- rohož na spaní

- kompletní kroj (košile + šátek, 

turbánek)

- ešus, lžíci, hrnek

- ponožky

- spodní prádlo

- trička

- svetr

- kalhoty

- kraťasy (holky můžou i sukni)

- bundu

- teplou čepici

- tepláky

- věci na spaní

- plavky

- pláštěnku

- tenisky

- sandály

- rozšlápnuté boty na turistiku

- ručník

- toaletní potřeby

- čepici proti slunci

- šátek

- karimatku, spacák

- jeden menší batoh (na manévry)

- věci na bivak (nejlépe 

autoplachta 2x3 metry)

- baterku

- nůž

- sekeru kdo má

- píšťalku

- uzlovačku

- šitíčko

- 2 ks prádelní bavlněné šňůry 
15m   

  (jedna na táborové účely, druhá     

      k užití např. na manévry)

- zpěvník a hudební nástroj (pro 

odvážné)

- 10 papírových koulí

- tužku (propisku) a blok

- doporučujeme deku do 

chladných nocí

- Sladkosti pouze v množství 

menším než malém – max. 

takové, které se vejde do 

jednoho velkého ešusu!

Všechno prosím zabalte do DŘEVĚNÉ 

BEDNY, silně nedoporučujeme 

plastové IKEA bedny ani nic 

podobného…



A samozřejmě nesmí být opomenut 

tematický kostým. Více o něm a 

odkazy na různé inspirace naleznete 

na oddílových stránkách (Pro rodiče →

Kostým), případně od družinkových 

vedoucích.

Již tradiční táborovou vstupenkou je 

sklenička marmelády – už se na ně 

těšíme.




