
INFORMACE O TÁBOŘE STŘELA 2019 
Místo: Tábořiště Střela, u vesnice Malá Černá Hať 
Termín: 30. 6. - 13. 7. 2019 
Cena: 3000,-  
Splatnost: do 15. 6. 2019 na účet střediska.  
 
Č.Ú.: 2801050859/2010 
Variabilní symbol: RČ dítěte  
Specifický symbol: 4110 
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte – Střela 2019 
V případě potřeby je možné vystavit fakturu pro zaměstnavatele.  
 
Storno podmínky:  
- Pokud by dítě nejelo na část tábora z jiných než zdravotních důvodů, budeme vracet z 
celkové částky 100,- Kč za den, který dítě na táboře nebude.  
- V případě vážných a náhlých zdravotních důvodů se lze domluvit individuálně. 

Poštovní adresa: 
Skautský tábor Střela 
U p. Trnky 
Malá Černá Hať 
pošta Mladotice 
331 41 
 
Telefonní kontakt na tábor:  
V době konání tábora se budeme snažit držet neustále aktivní alespoň jedno telefonní číslo.  
Celou dobu: 
Tereza Hardtová – 776 789 266 
Marie Měkotová – 721 580 155 
Petr Tulach - 724 337 592 
 
Vedoucí tábora: Tereza Hardtová 
Další vedoucí: Marie Měkotová, Petr Tulach, Alena Fialová, Eliška Váňová, Martina 
Nehasilová,  
Zdravotník: Marie Měkotová 
 
Odjezd na tábor bude společný. Tak jako v předchozích letech, i letos prosíme o vyzvednutí 
děvčat z tábora rodiči, a to v sobotu 13. 7. od 11 do 13 hodin na tábořišti.  
 
Na tábor si balíme do beden, které budou odvezeny hromadně, menší část věcí (např. 
spacák a karimatku) si povezeme v krosnách na zádech. Termín rozdávání prázdných beden 
je 18. a 25.6 od 19:15 do 20:00 u skautského skladu (Lutovítová 594, Kralupy nad Vltavou). 
Vybírání sbalených beden je 28.6. od 17 do 18 hodin na Báře. 
U rozdávání beden budou pravděpodobně pouze vedoucí “Stopařů”. 
Vedoucí “Kvítek” budou u vybírání beden.  
 
Budeme vybírat při vybírání beden: kopii kartičky zdravotní pojišťovny, potvrzení od lékaře, 
posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, prohlášení, kopie očkovacího průkazu 
 
Budeme vybírat při odjezdu: bezinfekčnost (datum musí být stejné jako den odjezdu), 
případné léky 

https://mapy.cz/s/3svQj


S SEBOU /co se nevejde do bedny, zabalte do krosny/: 
Doporučujeme nebrat žádné zbytečnosti! (především ne v krosně)  
Neberte si s sebou žádná příruční zavazadla. 
 
Na cestu: na sebe kompletní kroj a to i s píšťalkou (na hlídku i pro rádce dne je totiž 
neocenitelná) nebo aspoň oddílové tričko s šátkem + kalhoty/sukni ke kroji (podle počasí 
lehčí bundu/mikinu), pohorky, svačinu na celý den, pití (láhev na vodu aspoň 1,5 l), všechny 
cestovní průkazky, které skautka má (ISIC, Lítačku, …), skautskou průkazku, pláštěnku 
 
Oblečení - oblečení na spaní (adekvátní kvalitě spacáku), plavky, spodní prádlo a ponožky 
na dva týdny, náhradní kalhoty/kraťasy/sukni ke kroji, teplé ponožky, pytel na špinavé prádlo 
(např. starý povlak na polštář), kloubouk/kšiltovku, náhradní trička (4x), kraťasy (2x), dlouhé 
kalhoty (2x), mikinu (2x) - všechno je samozřejmě orientační, každá skautka jistě ví, kolik 
čeho použije, zároveň je vždy možnost všechno ručně vyprat v řece 
 
Boty - sandály, boty do vody, (popř. botasky/druhé pevnější boty krom pohorek/barefooty) 
 
Hygiena - sprcháč, šampon (doporučujeme ideálně obyčejné pevné mýdlo bez nějakých 
chem. přísad, přeci jen voda po mytí se nedostane do žádné čističky, tak aby naše 
ekologická stopa byla co nejmenší), kartáček, pasta, ručník, mýdlo na praní, vložky, repelent, 
opalovací krém, jelení lůj 
 
Na spaní - spacák, karimatka 
 
Materiál  

- vlastní sekyru, prádelní šňůru o délce alespoň 1,5 m, kapsář, ešus, lžíci, hrnek, 
baterku, nůž, menší batoh na výlet (stačí do družiny 1), utěrku do kuchyně (nejlíp 
starší, možná se nevrátí), šitíčko, čelovku (popř. normální baterku) 

- OSMERO: Barbuch (zápisník), trhák, NZ nebo stezku (nutné!), psací potřeby (i 
pastelky, fixy, nůžky, lepidlo, …), KPZ (doplněnou), uzlovačku, čtyřcípý šátek, 
plátěnou tašku 

- papíry, obálky, známky, adresy… 
 
Za družinu: družinovou lékárnu (Maškiki), kuchyňskou KPZ (Zabakwed), ohnivou krabičku 
(Ohnivec) - bude možno zabalit do družinové bedny (spolu s dalšími družinovými věcmi, 
výtvarnými, hrami a pod.), družinovou vlajku + co si domluvíte, že chcete na táboře užít :) 
 
Dobrovolné: společenskou hru , hudební nástroj, háček na háčkování + bavlnu (či jinou 
ruční práci), knížka, polštář, zpěvník, houpací síť, cokoli, co bychom mohli použít do “relax 
zóny”, čepici (hodí se na hlídku ;)), kapesné dle uvážení (moc nebude, kde ho utratit) 
 
Chtěli bychom poprosit, aby si holky (až na rádkyně/podrádkyně) s sebou nebraly mobilní 
telefony. Táboříme na “zelené louce”, nebude možné si je nabít. Zároveň bude používání 
telefonů omezeno - chtěli bychom si tábor užít i bez moderních technologií. Možnost 
telefonovat bude v době poledního klidu a osobního volna, takže možnost informování o 
chodu tábora a všem potřebném zůstane. Pokud by byl z Vaší strany zájem o hromadné 
informace, můžeme jednou za několik dní rozezesílat hromadné SMS o tom, co se děje. 


