
Táborové informace 
Odjezd na tábor:    
Sobota 30.6.2018 – sraz v 8:30 u klubovny.  (POZOR! Možná změna. Na webu oddílu bude seznam, ve kterém 
bude uvedeno, kdo z chlapců jede vlakem a kdo autem!) 
Určená část chlapců bude mít sraz v 7:00 sraz u skladu.  
Návrat z tábora bude v sobotu 21.7.2018 v odpoledních hodinách. 
Pro cesta tam a zpět hledáme ochotné rodiče, kteří by byli schopní odvézt na tábor (a na konci tábora odvézt 
do Ostravy) některé chlapce. Usnadnilo by nám to organizaci přesunu hochů. Benzín samozřejmě zaplatíme.  
 
Pátek 29.6. 
Pozor! Batohy doneste ve pátek 29.6. v 17:00 - 17:30 do klubovny. Všichni účastníci se musí dostavit a případně 
si vyzkoušet a převzít nové oddílové tričko a případně oddílovou mikinu (pokud bundu nemají nebo ji mají malou. 
Starou-malou bundu je potřeba donést vypranou a vrátit)! DŮLEŽITÉ! Je potřeba donést pas nebo občanský 
průkaz a pojištění, vše bude pro potřeby oddílu (a případnou ztrátu) naskenováno! Nezapomeňte donést 
potvrzení o bezinfekčnosti a potvrzení od lékaře! Všichni musí mít odevzdané přihlášky!  
  
Ne sebe: oddílové zelené tričko, šátek, kšiltovka, jednobarevné kraťasy. Na cestu si vezměte menší batoh a do 
něj: svačinu na celý den (první den se vaří až večer), 1 pecen chleba, pití, rovněž si do batůžku vezměte pracovní 
převlečení! 
Seznam věcí na tábor: 
- kartička zdravotní pojišťovny, pojištění do zahraničí  
- pas nebo občanský průkaz 
- oddílové zelené tričko s krátkým rukávem (sportovní kroj) 
- skautský kroj (skautská košile, oddílová kšiltovka nebo baret, šátek, jednobarevné kraťasy, oddílová mikina, 
další oddílová trička) 
- spacák, karimatka (nafuk. matrace), igelit 2x2m (raději dva), věci na spaní 
- ešus, hrnek, lžička, nůž, role toaletního papíru, 2 starší utěrky 
- teplákovka, plavky, tenisky, pohorky (gumáky, sandále), kapesníky, svetr, bunda, pláštěnka (doporučuji i starý 
deštník), náhradní spodní prádlo, ručník, ponožky (i několik hrubých), pasta a kartáček na zuby, mýdlo, svíčka, 
baterka, láhev na nápoje, větší batoh 
- KPZ+OL, deník, blok, tužky, barvičky, dopisní papír, skautskou stezku 
- 1ks prádelní šňůry (ne umělohmotné, nutné pro stavbu táborových zařízení) 
- skládací plastová krabice na oblečení ve stanu 
- kromě velkého batohu si vezměte i menší batoh na jednodenní výpravy 
Doporučuji: sekera, další klubko provazu, pracovní rukavice 
Všechny věci musí být zabaleny do velkého batohu nebo velké kabely. Věci nesmí být v igelitkách nebo volně! 
  
Potraviny (první dny není čas nakupovat): - sáček špaget, sáček širokých nudlí (vrutů nebo kolínek), 2 ks knedlíků 
v prášku, 1 sáček fazolí, 1 sáček hrachu nebo čočky, 1 pecen chleba, 6 konzerv paštik, 2 ks taveného sýra, 3 ks 
pudinku, 1 ks konzerva rybiček, 1 sáček ovesných vloček, 2 konzervy rajčatového protlaku.  
Pozor!  Prosím všechny, aby si na tábor nebrali žádnou spotřební elektroniku (mobilní telefony, rádia, mp3 
přehrávače ...)!  
  
Další podrobné informace na adrese: 
Rostislav Fojtík - Natan, U lesa 60, Ostrava - jih, 700 30, tel. 603 167 678 
Adresa na tábor: Skautský tábor „Modrý šíp“, poste restante, Pošta Stará Bystrica č. 535, 023 04 Stará Bystrica, 
Slovensko 
 
  



Dojezd na tábor: 
Nejlépe autem. Doprava vlakem do Čadce a pak autobusem do obce Klubina, Lodňánek. Cesta autem: směr 
Čadca, Krásno nad Kysucou, na konci obce Klubina zahnout doleva na úzkou asfaltovou cestu (jsou tam 
3 zpomalovací retardéry). Po asfaltové cestě se dá dojet až k táboru, který je za potokem. Od odbočky je to asi 
1,5 km. Souřadnice tábora: 49°21'52.747"N, 18°54'50.547"E 
 

 
 


