
Jak tábor funguje?

1. Chceme dělat tábory bez nudných chvil („kdo si hraje, nezlobí...“). Proto rozpracováváme 

táborový program na všechny dny od rána do večera.

2. Každý oddíl vedou dva vedoucí - muž a žena. Proto je zajištěna osobní péče o všechny děti. 

Nikdo není bezprizorní. Hry připravují praktikanti.

3. Vedoucí na táboře chtějí pracovat („náš tábor není pro vedoucí ani dovolená ani pouhá 

brigáda“). Baví je to, proto je tam legrace a blízké vztahy. Zároveň ví, jak potřebná je i kázeň.

Co, kdy, kde a jak?

pořadatel: RC Dům při Sboru Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi, Blahoslavova 9, 

Ml. Boleslav; IČO 48678074

místo: Březník u Lužan; souřadnice: 49.5455625N, 13.3377283E, lokalita: Plzeňsko 

podsadové stany, tábořiště bez elektřiny v lese u potůčku 

(www.prichovice-skaut.cz/taboriste/breznik)

doba: pondělí 15. 7. – sobota 27. 7. 2019

odjezd: v pondělí 15. 7. kolem 8h – pojedeme vlakem, místo a čas budou upřesněny

návrat: každý po vlastní ose; vyzvednutí dětí – v sobotu 27. 7. mezi 10,00 a 11,00

cena tábora: 2 900 Kč; nutné zaplatit do 1. června 2019 na č.ú. 2300195347/2010

variabilní symbol: 690 specifický symbol: datum narození dítěte nebo při platbě za více dětí 

datum narození nejstaršího (ve formátu DDMMRRRR, př. 08062002)

v ceně je zahrnuto vše (vstupy, doprava atd.)

Co s sebou?

Při nástupu předat: dotazník (s potvrzením lékaře a podpisem rodičů) – zašleme po přihlášení

fotokopii nebo originál průkazu zdravotní pojišťovny

nutné  věci na 10 dní: spacák, karimatka, prostěradlo, hrnek, miska či ešus, lžíce, baterka, 

trička, mikiny, tepláky, kraťasy, spodní prádlo, dostatek ponožek, bundu, dobrou obuv (jednu 

pevnou, druhou lehkou a gumáky), pokrývku hlavy, plavky, hygienické potřeby, pláštěnku, 

baterku, láhev na pití…

možné: pruhované tričko, polštářek, nožík, hudební nástroj, papíry, obálky a známky

doporučení: věci v kufru (kvůli pořádku) a malé kapesné (max. ovšem 150 Kč)

Co nebrat?

- potraviny a sladkosti do zásoby (plísně, hlodavci...) – neposílat v průběhu sladkosti v balíčku 

poštou

- MP3, spreje, petardy, atp.

- mobily (na tábor nepatří, nechte děti odpočinout; v případě nutnosti volejte na mobil hl. 

vedoucího nebo napište dopis či pohled… to je pro děti zážitek!)

Jak se přihlásit?

Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Přihlášky posílejte papírově na adresu 

(Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi, Blahoslavova 187/9, 293 01 Mladá Boleslav) nebo sken

na e-mailovou adresu j.nieder@jbmb.info. V případě, že na vaše dítě nezbude místo, dáme vám 

obratem vědět.

Hlavní vedoucí tábora: Miloslav Fanta, m.fanta@centrum.cz, mobil: 604875597

Kontaktní osoba: Jaroslava Niedermertlová, tel: 606 607204, mail: j.nieder@jbmb.info 


