
Doplňující informace k letnímu skautskému táboru Dancaster 2013 
 

 

Účastníci letního skautského tábora, Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás informovat o organizačních detailech k táboru Dancaster 2013: 

 

Odjezd: v sobotu 27. července 2013 v 10:08 z vlakového nádraží v Novém Strašecí,  

POZOR! Sraz účastníků je již v 9:30 hodin. 

Návrat: v sobotu 10. srpna 2013 v 13:46 na vlakové nádraží v Novém Strašecí, ve stejný čas by mělo na 

nádraží přijet i nákladní auto se zavazadly, neodebrané věci budou složeny u Bobra. 

 

Nakládání všech osobních označených zavazadel: Zavazadla je možné přinést již v pátek    

   26. července mezi 19:00 a 20:00, nebo v sobotu 27. července v 8:45 k „Bobrům“ (tel. 728 964 464)  –  

   Dům u parkoviště v Křivoklátském sídlišti (tyto věci budou naloženy v sobotu ráno na auto), 

   Věci bude možné naložit přímo na nákladní auto také v sobotu před odjezdem v 9:30 přímo na nádraží. 

   Doporučeným zavazadlem je starší kufr – nejlépe se vejde do podsadového stanu a je přehledný.   

   Prosíme, aby děti měly s sebou věci, které si poznají nebo je mají zřetelně označené. Do kufru je

  vhodné přibalit seznam věcí. 

 

Do vlaku si vezměte s sebou: - pouze malý batůžek s vydatnou svačinou (v táboře bude oběd až   

                                                    kolem 14:00) a s pitím, případně nějaké kapesné. Krojovou košili, kdo  

                                                    má splněný slib, vezměte si již na cestu skautský šátek s turbánkem.  

 Objednané krojové košile lze vyzvednout týden před táborem u Bobra. 

 

Co odevzdáte při odjezdu:  - podepsané potvrzení o bezinfekčnosti (druhá strana dolní poloviny 

                                                 přihlášky na tábor), 

                                               - kartičku pojištěnce (popř. i léky s dávkováním). 

 

Nezapomeňte:  - vzít si věci dle doporučeného seznamu na dolní části přihlášky na tábor, 

 - vzít si věci osobní hygieny (+ opalovací krémy, ekologický šampon), 

 - vzít si bloček nováčkovská zkouška, stezka vlčat, světlušek, skautů.   

   

 - vzít si sáček (látkový) na špinavé prádlo, 

 - označit si ešus, hrnek a příbor, 

 - zanechat doma velké nože, cennosti a mobily + další elektroniku. 

  

Návštěvy: V průběhu tábora je umožněna návštěva nejbližších pouze v neděli 4. srpna 2013 v čase od 

13:00 do 17:00 (vstupenkou je něco sladkého na zub).  
 

Umístění tábora: U obce Velká Chmelištná. Autem přes Rakovník, přes Čistou do obce Velká 

Chmelištná. Po vjezdu do obce Velká Chmelištná odbočíte cca po 50 metrem doprava (kolem kostela) 

pojedete přes náves kolem prodejny, několika nádrží, cca 250 m po asfaltové silnici stále směrem 

severovýchodním. Na konci obce, za posledními domy, budete pokračovat dále po polní cestě (sjedete 

z asfaltové silnice) až k lesu. Cesta k táboru bude už od tohoto místa označena ukazateli. 

Pro cyklisty jedoucí od Rakovníka je vhodná cesta přes Václavy nebo Řeřichy s cílovým místem 

„Hokovské domky“. Od nich je tábor vzdálen přibližně 300 metrů. 

 

Nedoporučujeme vybavit účastníky nadměrnými zásobami sladkostí a sladkého pití. Strava a pitný 

režim budou plně zajištěny.  

 

Adresa pro zasílání korespondence na tábor: Letní tábor „Dancaster“     

                                                                             „Mušketýři“ Nové Strašecí   

                                                                             Pošta Čistá u Rakovníka  

                                                                             270 34 Čistá u Rakovníka,  

 

Informace: Roman Coufal – Smogon, 739 424 855 ; Jiří Hejhal – Koudy, 775 699 735; 

                    Jana Kučerová – Čikita, 724 981 770 ; Jiří Verner – Bandaska, 732 589 982. 


