
Informace o táboře 
Rakovice 2017 
 
cena: 3300 kč (je třeba zaplatit do 15.5. na střediskový účet) 
informační schůzka: 28.4. od 18:40 hodin v klubovně (bude-li zájem, má smysl jen Stopařské 

prvotáborníky) 

odjezd na tábor: sobota 1.7. 

sraz: 7:25 na Smíchovském nádraží naproti pokladnám 

 
s sebou mít: potvrzení o bezinfekčnosti (s datem dne odjezdu) a velkou nebo malou polní, pracovní 

oblečení a rukavice 

 
zavazadla (kufry): kufry přineste mezi 16. a 17. hodinou nebo 30.6. mezi 17. a 18. hodinou v 

klubovně 

 
návštěvní den 15.7.: V se bude konat 15.7. V rámci něj můžete jít s dětmi na oběd do okolních 

vsí, odpoledne se pak můžete zúčastnit společného programu, který vyvrcholí podvečerním 
táborovým ohněm, kterým bude návštěvák končit. Budete-li chtít, můžete na táboře přespat ve 
vlastních stanech. Přijíždět můžete od 9:30 hodin. 

 
konec tábora: 22.7. v 18:03 na Smíchovském nádraží 

 

 
Kontakty… 
 
adresa tábora:  
150. oddíl skautů a skautek Stopaři 
Rakovice  
pošta Čimelice 
398 04  

 
kontaktní tel.  
Daniel Pokorný Danczis hlavní vedoucího tábora 724 326 904 
Anna Holubová Ája  zdravotnice 721 959 911 
Julie Vaňková Julča  tajemník tábora, administrativa 736 738 233 
(místy je slabý signál a ne vždy budeme na doslech – volejte nejlépe po 18. hodině, popř. pošlete sms 
zprávu) 
 
Co se týče mobilních telefonů dětí, pokud to bude možné, volejte prosím dětem v době osobního 
volna – tj. od 13:30 – 15:00 a od 18:00 do 19:30. V jinou dobu bude probíhat táborový program, který 
mobily narušují, takže v tom případě volejte jen ve výjimečných případech  

 
mapka tábora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPS souřadnice: 49°28´10.16´´N  14°1´41.49´´E  

 

legenda:  
cesta autem (červeně) – po silnici 
směrem na Pohoří, na první 
odbočce za vesnicí zabočit doleva 
z kopce dolů, přes hráz rybníka  
cesta pěšky (modře)– z Čimelic do 
Rakovic (po silnici, nebo z náměstí 
v Čimelicích alejí kolem zámku), 
projít Rakovicemi a dále po žluté 
přes pole.   

 
 

 


