
Poslední informace pro rodiče před odjezdem na tábor  
 

Berounka 2018 – skauti 

1. Příjem osobních věcí v klubovně  ve středu 27.6.2018 nebo ve čtvrtek 

28.6.2018  od 16 do 18 hod. Osobní věci včetně spacáku v barelech či v loďáku, 

pokud možno vše podepsané. Vestu a karimatku umístit do označeného pevného 

igelitového pytle. Kdo potřebuje zapůjčit barel na puťák, obratem nahlásit Čajíčkovi. 

Nezapomeňte na léky, které děti pravidelně užívají /podepsat/.  
 

2. Nakládání materiálu a lodí  v pátek 29.6.2018  od 16 hod. (asi do 19 hod.) 
 

3. Sraz účastníků  v neděli 1.7.2018 v 6.40  hod.  na Fügnerce u autobusu Student 

Agency. 
 

 Křéma, Puštík, Skuhra, Reflex a Roman L. mají sraz na benzínce na Kunraticích 

v 7:00 hodin 
 

4. Vybavení na cestu - dle počasí kalhoty dlouhé nebo krátké modré, + úplný kroj, 

šátek, opasek, kšiltovka !!  
 

 V malém batůžku: pláštěnka, jídlo a pití na celý den, časopis, uzlovačka, tužka, 

skautské stezky, podepsané léky s rozpisem dávkování (pokud již nejsou zabaleny 

v barelu)  
 

 Nezapomeňte na Kinedryl před cestou. 
  

 Při příchodu každý odevzdá:   prohlášení rodičů o bezinfekčnosti 
s datem odjezdu na tábor - naleznete na stránkách přístavu v sekci „ke stažení“      

 

5. Návrat  auta s materiálem  ke klubovně v pátek 13.7.2018 mezi 13:30-14:00 

hodin,, převzetí osobních věcí týž den nejpozději do 16 hodin !! 
 

6. Návrat mužstva v pátek 13.7. 2018 autobusem Student Agency v 15:00 hod. na 

Fügnerku,  někteří vybraní starší skauti přijedou opět s autem a s materiálem… 
 

7. Doporučené kapesné  do 300 Kč,  prosíme nepřehánět ! 
 

8. Předpokládaný pobyt v kempech: 1. - 2.7.   Dolany 

      2. - 3.7.   Nadryby 

      3. - 4.7.   Liblín 

      4. - 6.7.   Zvíkovec 

      6. – 7.7.  Višňová I 

      7. – 8.7.  Zbečno  

      8. – 9.7.  Plešivec 

      9.- 12.7.  základna Korna 

      12. – 13.7.  Dobřichovice  

       

9. Kontakty: jen v případě nutnosti, nejlépe formou SMS / 7:00-8:00, 19:00-21:00 / 
  

 MUDr. Hana Šerhantová – Šahanka - kapitánka přístavu,  tel.: 737 315 170 

 Roman Patočka – Čajíček, tel.: 604 983 210, 606 778 903 

 MUDr. Alena Šerhantová – Fižďa, tel.: 737 850 184 
 

10. Přísný zákaz dávat skautům sebou: mobily, digitální hry, walkmany, tablety a 

rádia, ani jiné cenné věci.  Za ztrátu či poškození neodpovídáme! A nebudou mít ani 

možnost kde je nabíjet! 
  


