
TÁBOROVÉ INSTRUKCE 
LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR STŘEDISKA LUKA NAD J IHLAVOU 

TÁBOŘIŠTĚ KEBHAREC, 16. –  28.  7.  2018 
 
NAKLÁDÁNÍ ZAVAZADEL  

- v neděli 15. 7. v 15.00 u klubovny (věci sbalte dětem prosím tak, aby si je poznaly 
– můžete je např. podepsat – a aby se nemohly vysypat) 

ODJEZD A NAKLÁDÁNÍ KOL  

- v pondělí 16. 7. v 8.00 na vlakovém nádraží v Lukách (pojedeme objednaným 
autobusem s vlekem na kola – odevzdáním kola ručíte za jeho dobrý stav a 
seřízení) 

NÁVRAT  

- v sobotu 28. 7. cca ve 14.30 na městečko, batohy budeme vykládat u klubovny 

NÁVŠTĚVNÍ DEN  

- v neděli 22. 7., od 14.00 do 18.00 (auta můžete nechat na začátku obce Skalka – 2 
km do tábora (popis cesty na tábořiště umístíme na www.abahoa.cz/luka), nebo 
v obci Klášter – 3,5 km od tábora) 

CO S SEBOU 

- kroj, skautské tričko, kalhoty a sukni 
či kraťasy ke kroji (jednobarevné, 
ne legíny) 

- dobře rozchozené pohorky, 
tenisky, holínky, sandály 

- batůžek, krosna (5. třída a starší) 

- helma na kolo 

- spacák, karimatka, deka 

- rezervní prádlo, tepláky, kraťasy, 
trička, mikiny, bunda, dostatek 
ponožek 

- pokrývka hlavy 

- oblečení na spaní (tepláková 
souprava apod., ne pyžamo) 

- světlé jednobarevné tričko (budeme 
na něj něco tvořit) 

- pláštěnka 

- plavky, ručník 

- hygienické potřeby, krém na 
opalování, kapesníky, potřebné léky 

- ešus, lžíce, hrnek (podepsané), 
utěrka na nádobí 

- láhev na pití 

- kapesní nůž 

- KPZ, uzlovačka, stezka 
(Lucerna/Mauglí/Cesta), deník, 
psací potřeby 

- baterka (nebo čelovka) + náhradní 
baterie 

- kapsář (pro přehlednost věcí ve 
stanu) 

- přiměřené kapesné (cesty a vstupy 
mají děti hrazené z ceny tábora) 

- kopie průkazky zdravotní 
pojišťovny 

- potvrzení o bezinfekčnosti 

CO BY BYLO DOBRÉ VZÍT  
- marmelády, zelenina do kuchyně, ovoce (zkrátka čeho je doma dost) 

CO NEBRAT 
- elektronické hračky (za ztrátu či zničení mobilních telefonů neručíme, nebude 

možnost je dobít, lze si zavolat z telefonu vedoucích) 

http://www.abahoa.cz/luka


ADRESA NA TÁBOR  
Skautský tábor střediska Luka nad Jihlavou 
Tábořiště Kebharec 
jméno dítěte 
Nová Bystřice 
378 33 
 
KONTAKT NA VEDOUCÍ  
Hlavní vedoucí: Kateřina Ostatnická (737 763 981) 
Zdravotník: Nikola Cingelová (736 616 810) 
 
V případě vypnutého telefonu napište prosím sms, ozveme se vám zpátky. 


