
PROPOZICE „RETROTÁBOR“ KRČKOVICE 
sraz bývalých táborníků běhu TJ Benešov u Semil, k příležitosti 63. 

výročí založení tábora (1958 - 2021) 

25. 6. 2021 – 27. 6. 2021 

 
Kdy 
 

Příjezd – v pátek 25. 6. 2021 odpoledne, prosíme o příjezd nejdéle do 18hod, ať nevázne 

zabydlení do stanů, večeře, rozdělení do družstev a večerní program + táborák. 

 

Odjezd – vyhlášení táborové hry v neděli navečer (cca v 18hod), poté sbalení a odjezd. Kratší 

jednodenní pobyt není schůdná varianta pro realizaci táborové hry, takže pro tyto případy tu 

bude sobotní návštěvní táborák – večer otevřený těm, kteří celý víkend časově nezvládnou.  

 

Pro koho 
 

Výhradně pro dospělé bývalé táborníky/vedoucí běhu TJ Benešov u Semil a zároveň ročníky 

narození 1989 a starší. Přihlášky mohou podat i mladší a bude-li kapacita umožňovat, včas 

budeme informovat. Děti, hafany, atd. určitě nechte doma.  

 

Doprava tam/zpět, parkování 
 

Doprava individuální. Parkování se pokusíme v omezené míře domluvit v areálu Čertoryje, 

bude upřesněno, dále možnost návsi v Krčkovicích, omezeně u silnice, apod.    

 

Stravování 

 
V ceně bude jídlo a pití v režimu jako byl na táboře. Tedy pátek večeře; sobota a neděle 

snídaně, teplý oběd, svačina a večeře.  

 

Program 
 

Můžete počítat s ranním budíčkem, rozcvičkou, bodováním stanů, službami, hrami a soutěžemi 

v rámci celotáborové hry. Fyzická náročnost bude dána s ohledem na zdatnost a věk účastníků.  

 

Cena 

 

Cena je 750 Kč splatná na místě při příjezdu. 

 

Co zabalit  
 

Osvědčily se tyto položky: ešus, lžíce, hrníček, nůž, baterka (čelovka), spacák + deka, hadrová 

koule, tužku, kdo má tak i buzolu, mapu Českého ráje, lahev na vodu, muzikanti samozřejmě i 

kytaru, harmoniku, atd.. Kvalitní boty do lesa, náhradní za ty utopené v bažinách. 

 

Kontakt 
 

Případné doplňující informace budou zaslány na emaily získané z přihlášek, či doplníme 

příspěvkem na obecních webových stránkách / Facebooku. 

 

Kontaktní osoby –  J.Klikar (605523869) a T.Bachman (739424945). 

 



Přihláška  

 

Součástí Benešovských novin – vydání přelom březen / duben 2021. Odkaz na stažení / tisk 

v rámci článku na www.benesovusemil.cz 

 

Prosíme odevzdat do poštovní schránky obecního úřadu v Benešově u Semil či do schránky T. 

Bachmana na adrese Na Převráti 261. Alternativně naskenované na janklikar@gmail.com.  

  

Poznámka  

 

Jedná se o setkání bývalých táborníků, ne oficiální tábor, organizátoři nepřejímají rizika za 

škody na zdraví, věci, atd. Všichni budeme vystupovat jako fyzické osoby, a to i ve vztahu 

k pravidlům pohybu v CHKO či třetím osobám. Fotomateriál pořízený během setkání může být 

v omezené míře (ukázkový výběr hrstky slušných fotek) sdílen na webových stránkách obce 

Benešov u Semil či jiných veřejných stránkách – v případě nesouhlasu, prosíme, o včasnou 

informaci, kterou samozřejmě budeme ctít. 

  

http://www.benesovusemil.cz/
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