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(slouží jako pomůcka, nikoliv jako závazný seznam) 
 

batoh (kufr se na dvoudenní táborovou výpravu vážně nehodí), malý batoh na výpravy, spacák, karimatka, oblečení na 

spaní, trička, spodní prádlo, ponožky, dlouhé a krátké kalhoty, tepláky, svetr/mikina, bunda, čepice (proti slunci), kroj, 

slušné kalhoty (sukně) pouze ke kroji (tedy ne tepláky), šátky (skautský, normální), oddílové tričko (kdo nemá, vyřeší 

s vedoucím družiny), pevné boty, kecky, sandály, gumovky, pláštěnka, plavky 

ešůs, lžíce, lžička, nůž (zavírací), láhev na pití, kelímek na pití, utěrka (+ 1 odepsatelná do kuchyně) 

hygienické potřeby, ručník, toaletní papír, kartáček + pasta na zuby, kelímek na čištění zubů, hřeben, krém na opalování, 

repelent, difusil (něco proti klíšťatům a létající havěti), šňůra a kolíky na prádlo, čištění na šatstvo a boty 

Nováček/Cesta/Lucerna/Mauglí, táborový deník, psací a kreslící potřeby, lanko, KPZ, dopisní papíry a obálky (nejlépe s 

předepsanou adresou domů a nalepenou známkou), baterka a náhradní baterie, kniha, hudební nástroj, brýle proti slunci 

minimum peněz (bohatě postačí do 100,- Kč), potřebné léky (informovat vedení, kdo co bere a kdo co má s sebou, raději 

předat při odjezdu vedení) 

bílé tričko, nejlépe bez potisku, které budeme v průběhu tábora barvit 

 

Některé věci mohou mít děti dohromady (čištění, šňůra na prádlo, difusil...), ideální je domluvit se se spolubydlícím. 
 

Označte, prosím, věci svých dětí nějakou značkou, aby bylo při ztrátě a nalezení zjistitelné, co komu patří. 

Při odjezdu odevzdejte Čestně prohlášení, kopii kartičky pojišťovny (pokud už ji nemáme) a souhlas s informováním 

(pokud jste již nedali). 
 

 

Upozornění 

Bez dohody s vedením děti, prosím, nenavštěvujte. 

Nedávejte dětem s sebou žádnou elektroniku (narušuje program a v žádném případě za ni nemůžeme převzít odpovědnost 

a to ani za mobily, se kterými jsou největší potíže), žádné cukroví, oplatky a limonády (máme společný jídelníček, který 

toto narušuje, navíc se pak papírky válejí všude), ani větší finanční hotovost (nezajišťujeme dovoz žádných potravin „na 

objednávku“, do krámu se děti samy nedostanou, peníze slouží na pohledy, ztracené lžíce, kartáčky na zuby apod.). 

Informace o dětech vám rádi poskytneme na telefonním čísle vedoucího tábora (Koště – 728 637 612 nebo Milan – 

737 207 277). Nebude-li v danou chvíli číslo dosažitelné, což se stává, neboť jsme bez elektřiny a tak často šetříme 

baterie, nechte SMS a my se ozveme.  
 

Adresa tábora: Skautský tábor Zálesák, 338 28 pošta Radnice u Rokycan 
 

Popis přístupu k tábořišti: 

Vlakem: Plzeň - Chrást – Bezděkov - žlutá turistická značka směr Týnec, cca 2 km do Přívětic - odtud dalších cca 1 km 

po červené turistické a po pravé straně (až budete u rybníčků, jste daleko :-)) 

Autem: Plzeň – Přívětice (ať už po dálnici k Rokycanům a dále Litohlavy – Osek – Březina – Bezděkov – Přívětice nebo 

vyhlídkovou jízdou přes přejezdy Chrást – Smědčice – Sedlecko – Střapole – Všenice – Břasy – Bezděkov – Přívětice) 

Auto nejlépe nechat na návsi u krámu nebo hospody, lze sice ještě dál, ale na kraji lesa je zákaz vjezdu a moc aut se 

k němu nevejde.  

GPS: 49°50'25.901"N, 13°37'15.991"E 

Konkrétní přístup ukazují dále přiložené mapky. 
 

Stavba tábora 

Jako každý rok budeme na začátku usilovně budovat. Čekají nás vsakovačka, odpadovka, latríny, postavit 

kuchyňojídelnu, pec, stany, hráz, stožáry, špalek ke stožáru, připravit nějaké dřevo na topení a táborák atd. Motorová pila 

by se hodila. Louka je již posekaná. Mohla by se hodit kosa (a hrábě) na okrajové partie. Nějaké nářadí máme, ale ne 

všechno a ne dost. Konkrétní nářadí (krumpáče, lopaty, sekery, pily, ...), které by se hodilo, domluvte s Breptalem (773 

099 616). 

Letos budeme odvážet věci z Plzně v pátek 28.6. odpoledne (zatím předpokládáme náklaďák na garáži na cca 14-15 

hod., účastníkům ještě upřesníme) a hned pak vypukne stěhování od cesty na louku a stavba, která bude pokračovat i 

v sobotu a v neděli do příjezdu dětí. Na okraji lesa je zákaz vjezdu (a občas zamčená závora). Pro stavbu by hajný přežil i 

příjezd až k tábořišti (zvláště těch, co mají silné nenačančané vozy, schopné převážet podsady po louce ), ale ani tam se 

nevejde celé parkoviště, tak se zkuste nějak domluvit do aut. 

Vaši pomoc uvítáme, protože, jak kdysi řekl jeden zasloužilý skaut, „času je málo a voda stoupá“  (a to fofrem). Dejte, 

prosím, kvůli koordinaci předem vědět, koho můžeme kdy očekávat. Případně na jaké práce se těšíte . 



 

 

 

 

 

 
 


