
Tábor vlčat 2019 
 
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
 
 
Termín: 29.6. - 13.7. 2019 
Vedoucí tábora: Mgr. Jan Vích, mobil: 724 292 919 
Zástupce ved. tábora: Mgr. Marek Adamec, mobil: 732 681 210 
GPS souřadnice tábora: 50°12'19.34"N, 16°19'37.3"E 
 

Odevzdání batožin v sobotu 29.6. 2019 v 8:30 - 9:00 hodin v klubovně. 
Při odevzdávání batožin bude vybírán první a druhý list přihlášky, okopírovaná kartička pojištěnce, 
případně užívané léky. 
Odjezd v sobotu 29.6. 2019 v 9:00 od klubovny.  
S sebou na kolo si vezměte přilbu, pláštěnku, svačinu, pití, zámek a náhradní duši. Společné 
stravování zahájíme odpolední svačinou. 

 
Návštěvy rodičů v průběhu tábora nejsou vhodné vzhledem k dětem, jejichž rodiče přijet nemohou. 
Je možno se informovat na výše uvedeném telefonním čísle u vedoucího tábora. Doporučujeme 
psát dětem dopisy či pohledy. 
 
Příjezd v sobotu 13.7. 2019 kolem 12:00 ke klubovně. 
Výdej batožin v sobotu 13.7. 2019 od 11:30 do 12:00 v klubovně. 
 

 
VĚCI S SEBOU NA TÁBOR: 
 
Základní výbava: 

Kroj: nutná výbava táborníka – krojová košile, jednobarevné kalhoty, 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, deka, 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, …). 
 
Cennosti a mobily: Doporučujeme na tábor nebrat, kontaktní mobil bude mít u sebe vedoucí 
tábora. Na tábořišti není elektřina (není možnost dobití). Elektronika, MP3, atd. jsou spíše na obtíž. 
 
Kapesné: do 300,- Kč 
 
Doporučujeme vybavení a výstroj podepsat (např. jménem nebo monogramem), abychom u 
případných ztrát a nálezů po táboře byli schopni jednoznačně určit majitele a věci vrátit. 
 
Věnujte, prosím, pozornost stavu jízdních kol, ať je cesta pro kluky bezpečná, pohodlná a nemusíme 
cestou řešit opravy defektů. Z našich zkušeností se jedná zejména o správnou velikost rámu, výšku 
sedla, správný tlak a stav pneu, stav brzd, stav řetězu a řazení, vůle v řízení apod. 


