
 

Tábor střediska Skály Choceň – Prorubky 2017 
 

Termín tábora: od 1. 7. 2017 do 15. 7. 2017 
 

Místo tábora: skautská základna Prorubky 
GPS: 50°12'19.34"N,16°19'37.3"E 

 Adresa: Tábor choceňských skautů,  
Lukavice 516 03 

Provozovatel tábora: 
Junák – český skaut, středisko Skály Choceň, z. s. 

Vedoucí tábora: 
Mgr. Jan Vích, mobil 724 292 919 

Zástupce vedoucího tábora: 
Vlastimil Němec, mobil 737 372 509 

 
Sraz a odevzdání batožin v sobotu 1. 7. 2017 
Skauti a skautky v 7:30 hodin, vlčata a světlušky v 8:00 hodin v klubovně. 
Při odevzdávání batožin bude vybírán první a druhý list přihlášky, zdravotní a očkovací průkaz dítěte, kartička 
pojištěnce, případně užívané léky. 
Odjezd v sobotu 1. 7. 2017 od skautské klubovny – skauti a skautky v 8:00 hodin, vlčata a světlušky v 8:30 
na kolech.  

Návštěvy rodičů v průběhu tábora nejsou vhodné vzhledem k dětem, jejichž rodiče přijet nemohou. Je možno 
se informovat na výše uvedených telefonních číslech. Doporučujeme psát dětem dopisy či pohledy. 
Příjezd v sobotu 15. 7. 2017 ke skautské klubovně kolem poledne. 
Výdej batožin v sobotu 15. 7. 2017 od 12:00 do 12:30 hodin ve skautské klubovně. 

 

Věci s sebou na tábor (platí pro všechny): 

Základní výbava:  
Kroj: nutná výbava táborníka – krojová košile, jednobarevné kalhoty nebo sukně ke kroji, šátek, turbánek, 
píšťalka, našitá domovenka + č.oddílu 

Trička, mikiny, větrovka, svetr, pláštěnka, kraťasy, kalhoty dlouhé, tepláky, ponožky, teplé ponožky, spodní 
prádlo, oblečení na spaní, pokrývka hlavy, plavky, ručník, osuška, repelent, opalovací krém, hygienické potřeby 
- kartáček, mýdlo, pasta, toaletní papír, hřeben. 
Pevné boty, sandále, gumáky, kecky 

Základní výstroj:  
spacák, karimatka, baterka, ešus, lžíce, hrníček, utěrka, nůž, brousek, KPZ!, malý batůžek, velký šátek, uzlovačka, 
deník, psací potřeby a pastelky, dopisní papír, známky, každý bude mít vlastní obinadlo!, sada na šití+nit, další 
věci podle zálib (četba, sport, hudební nástroj, …). 

Světlušky si vezmou navíc: svoji světluškovskou lucerničku a do ní 3 čajové svíčky. Každá světluška si také 
obstará převlek z doby hrdinů Jaroslava Foglara (čapku, kšandy, sáčko a další podle libosti – orientačně je to 
období poloviny minulého století). Ve výbavě také nesmí chybět dobře vybavené šitíčko. 

Skauti + skautky si vezmou navíc: maskáčový oblek, baret, větší batoh použitelný na výlet s přespáním, sekeru. 
Dále je možné vzít celtu a buzolu.  

Cennosti a mobily: Doporučujeme na tábor nebrat, kontaktní mobil bude mít u sebe vedoucí tábora či jeho 
zástupce. Elektronika, MP3, atd. jsou spíše na obtíž. 

Kapesné: do 300,- Kč 
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