
Skautský dívčí tábor oddílu Minetaka 

TÁBOŘIŠTĚ: Oslavka, souřadnice 49°7'21.275"N, 16°17'43.851"E 

ODJEZD NA TÁBOR 

- NEDĚLE 22. července, sraz v 12:00 u Zlaté růže v Boskovicích, 

kde proběhne předání dokumentů a věcí. Holky pak pojedou na 

tábor vlakem, dovoz zavazadel na tábořiště zajištěn. 

ODJEZD Z TÁBORA 

- V sobotu 4. srpna v 10:00 sraz na tábořišti Oslavka, kde 

proběhne krátký program, potom odjezd z tábořiště. 

- Cesta z Nové Vsi na tábořiště je popsána na oddílových stránkách 

http://minetaka.skauting.cz 

- Odjezd si zajišťuje každý sám 

ADRESA TÁBORA  

Skautský tábor Minetaka 

Nová Ves 205 

664 91 Nová Ves 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

- Vedoucí tábora: Ludmila Dobrozemská (Liduš)  

e-mail: ludmila.dobrozemska@gmail.com,   

mobil: 608 446 415 – kontakt i v průběhu tábora 

CO NA TÁBOR? 

- Doporučujeme, aby se světlušky balily společně s rodiči, aby 

věděly, kde co mají. 

- Všechny věci je dobré mít označené, čímž se zamezí záměně či 

ztrátě. 

- Vše sbalené do jednoho zavazadla (ideální kufr)!!!!! 

- Následující seznam má pouze nastínit věci potřebné pro pobyt na 

skautském táboře. O počtech jednotlivých kusů oblečení si každý 

rodič/skautka rozhoduje sám/sama.   

http://minetaka.skauting.cz/
mailto:ludmila.dobrozemska@gmail.com


Na cestu: 

 Skautský kroj – skautská košile, šátek, jednobarevné tmavé 

kalhoty/kraťasy/sukně (budou po dobu tábora vyhrazeny pouze ke 

kroji). Modré rifle ne! 

(Kdo nemá skautský kroj, je možnost jej ještě objednat – buď samy, nebo 

napište na výše uvedený mail, cena kroje je kolem 500 Kč. Velikosti krojů 

lze najít na internetových stránkách: http://www.junshop.cz/Skautske-

vybaveni-1/Krojova-kosile-pesi-detska.html) 

 Vhodná obuv, 

 Svačina a pití na cestu! – cesta vlakem, do vesnice u tábořiště 

holky dorazí v 15:52. 

 Dokumenty, které budete odevzdávat při odjezdu: 

- Lékařské potvrzení, 

- Prohlášení o bezinfekčnosti (vyplnit max. 1 den před 

odjezdem) – vztahuje se i na výskyt vší. Prosíme rodiče, aby 

děti před odjezdem zkontrolovali, jinak budeme nuceni dítě 

poslat zpět do Boskovic. Na táboře nejsou vhodné podmínky 

pro zabránění šíření, příp. následné odvšivení. 

- Poučení o bezpečnosti + řád tábora 

- Kopie kartičky pojišťovny 

- Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdrav. stavu 

 děti od 10 do 15 let průkaz, který opravňuje získat slevu při 

cestování. Průkaz musí obsahovat fotografii a datum narození 

dítěte! Může jím být např. průkazka IDS JMK, Žákovský průkaz, 

průkaz sportovního klubu, skautský členský průkaz apod. – průkaz 

musí mít holky u sebe při odjezdu na tábor! 

  

http://www.junshop.cz/Skautske-vybaveni-1/Krojova-kosile-pesi-detska.html
http://www.junshop.cz/Skautske-vybaveni-1/Krojova-kosile-pesi-detska.html


Obuv: 

 Pevné boty (pohorky – před táborem naimpregnovat), 

 Tenisky, 

 Holínky, 

 Sandále. 

 

Osobní prádlo: 

 Kalhoty dlouhé, 

 Kalhoty krátké, 

 Tenké ponožky, 

 Zimní teplé ponožky, 

 Dostatek spodního 

prádla, 

 Tílka, trička, 

 

 Tepláková souprava ke 

sportu, 

 Svetr, mikina, větrovka, 

 Sukně, šaty, 

 POKRÝVKA HLAVY, 

 Kapesníky, 

 Plavky. 

 

Na spaní: 

 Tepláková souprava, 

 Teplé ponožky, 

 Čepice, 

 Spacák, 

 Karimatka, 

 Polštářek, 

 Plyšák. 

 

Jídelní potřeby: 

 Ešus, 

 Lžíce, 

 Lžička, 

 Láhev na pití (min. 0,5 

litru), 

 Hrníček s uchem na 

pověšení 

 Vše uložit do plátěné tašky s uchem na pověšení. 

 

Hygienické potřeby: 

 Ručník, 

 Mýdlo, 

 Šampon, 

 Kartáček na zuby + 

pasta, 

 Hřeben, 

 Opalovací krém, 

 Repelent, 

 Pytel na špinavé prádlo, 

 Plastový lavor, 

 Kolíčky na prádlo 

(případně i prášek na 

praní). 

  



Tábornické potřeby: 

 KPZ, 

 Uzlovačka, 

 Zápisník, 

 Nožík, 

 Baterka!!! 

 Malý batůžek, 

 Krosna  

 Píšťalka, 

 Stezka skautek/ cestička 

světlušek – kdo má. 

 

Ostatní věci: 

 Sluneční brýle, 

 Kniha, 

 Ramínko na kroj, 

 Dopisní potřeby – papíry, 

pohledy, poštovní 

známky, 

 Pastelky, psací potřeby, 

 Poznámkový blok, 

 Hudební nástroj, 

 Nafukovací 

kruh/rukávky/plavidlo, 

 Provázek, 

 Igelit (v případě 

deštivého počasí na 

ochranu stanu), 

 Kapsář, 

 Kapesné (na výlet), 

 Pláštěnka! 

 

Potřeby pro dlouhodobou hru: 

 Bílé triko 

 

 

NA TÁBOR SI URČITĚ NEVOZTE: 

- Mobilní telefon 

- Přenosné herní konzole, mp3 přehrávače, notebook, tablet,… 

- Větší částky peněz, cenné řetízky, náramky, náušnice, šminky, 

hodinky,… 

 

 

Moc se na Tebe těšíme! 

Rada starších 

 


