
Informace pro rodiče

Odjezd na tábor: Ve sobotu 2. 7. 2022, sraz je v 8:00 u klubovny v Soborské i se zavazadly.
Zavazadla  se budou nakládat  na auto.  Do vlaku si kluci  vezmou jen malé
batůžky s jídlem a pitím.

Jídlo: Klukům  dejte  s  sebou  jídlo  na  sobotu.  Vařit  se  začíná  ve  neděli  ráno.
Nedávejte s sebou zbytečně moc jídla, zkazilo by se.

Návštěvní den: Zveme Vás na návštěvní víkend. Přijet můžete odpoledne v sobotu 16. 7. 
od 18 hodin a po večerce, kolem desáté hodiny večerní, Vás pozveme k 
Táborovému ohni. 
V neděli po deváté ráno si můžete syna „vypůjčit“ a budeme ho chtít navrátit
do večerního nástupu osmá večerní.

Návrat z     tábora:  Ke klubovně ve sobotu 23. 7. kolem 17:30.
Adresa na tábor: Tábor Stopaři, 11. Středisko pplk. Vally

Blatná    38 801
Telefon na tábor:  739 142 267 – Kryštof Polínek (Kolumbus – vedoucího tábora)

731 372 265 – Jan Červinka (Magnet – zástupce vedoucího tábora)
(SMS, nejpozději večer zprávy obdržíme)

Platba:  částka: 3900,- Kč  zaplatit do 15. června
číslo účtu: 121121132 /2010 (Fio banka)
specifický symbol: 12122 
variabilní symbol: datum narození dítěte – DDMMRR
zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte
(pokyny  jsou  stejné  jako  v  dokumentu  pokyny_k_platbe.pdf  na  našich
stránkách)
Bude-li Vám na tábor přispívat Váš zaměstnavatel, můžete využít  žádost o
čerpání  z FKSP,  nebo  se  obraťte  na  vedoucího  tábora,  aby  Vám  vystavil
fakturu.

Další informace: Na jakékoliv další dotazy Vám rádi odpovíme po kterékoliv naší schůzce. 
Formuláře, které od nás dostáváte, jsou i na našem webu stopari.eu.

K odjezdu s sebou nezapomeňte přinést vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti (podepsané v den
odjezdu), potvrzení ošetřujícího lékaře, doplňující informace o zdravotním
stavu,  léky  (pokud  děti  pravidelně  užívají),  souhlas  s  poskytováním
informací o zdravotním stavu dítěte a průkaz pojištěnce (stačí kopie).

STOPAŘI

Junák – český skaut, středisko pplk. Vally Praha, z.s.

121. oddíl Stopaři

Soborská, Praha 6

Junák – český skaut, z. s.

11. středisko „pplk. Vally“

121. oddíl Stopaři

Soborská 7,  Praha 6



Seznam věcí na tábor

• spací pytel
• karimatka (nafukovací matrace)
• igelitová plena na postel (asi 

2x2 m)
• deka
• nepromokavá bunda
• svetr, mikina
• kalhoty krátké
• kalhoty dlouhé
• trička 
• trenýrky
• slipy
• tepláky
• ponožky
• kapesníky
• šátek klasický
• plavky
• turistická obuv
• sportovní obuv
• holínky
• sandály
• čepice, sluneční brýle
• hygienické potřeby (zubní 

pasta, kartáček, hřeben, toaletní 
papír, mýdlo, opalovací krém)   

• ručník
• utěrka
• batoh, aby se do něj vešel 

spacák
• láhev na vodu

• ešus (označený jménem!)
• lžíce
• nůž 
• baterka, náhradní baterie
• sekyra (kladivo), pracovní 

rukavice
• elektrické osvětlení do stanu
• krojová košile, kalhoty ke   

kroji, šátek
• šití (jehly, nit, knoflíky, 

zapínací špendlík)
• psací potřeby (tužka, blok, 

pastelky)
• píšťalka
• zápisník
• KPZ
• lakroska, tenisák
• 2 x  koresp.lístek, pohled se 

známkou
• průkaz pojištěnce, zdravotní 

potvrzení, bezinfekčnost
• hudební nástroj (kdo hraje)
• kniha (podle zájmu)       
• hřebíky na stavbu stanu – 30 

sedmdesátek (70mm) a 30 
papíráků (třicítky - 30mm- 
s velkou hlavičkou)   

• oddílové tričko (kdo má)
      

Na přepravu věcí a uložení ve stanu je nejvhodnějším zavazadlem kufr. 

Z bezpečnostních důvodů není povoleno jiné než elektrické světlo do stanu (zejm. svíčky a 
petrolejky)
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