
PROPOZICE „RETROTÁBOR“ KRČKOVICE 
sraz bývalých táborníků běhu TJ Benešov u Semil, k příležitosti 61. 

výročí založení tábora (1958 - 2019) 

28.6.2019 – 30.6.2019 

 

 
Kdy 
 

Příjezd – v pátek 28.6.2019 kdykoliv mezi 17 – 19hod, zabydlení do stanů, večeře, rozdělení do 

družstev a večer už program + táborák. 

 

Odjezd – vyhlášení táborové hry v neděli navečer (cca v 18-19hod), poté sbalení a odjezd. Pro 

ty, co nebudou pospíchat, bude ještě táborák a možnost zůstat až do úterního předání táboru 

dětem (vč. odjezdu zpět autobusem). 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 či z důvodu vyššího věku si třeba už na 

účast netroufají.  

 

Pro koho 
 

Výhradně pro dospělé bývalé táborníky/vedoucí běhu TJ Benešov u Semil, přednostně ročníky 

89 a starší. Poté doplníme mladšími extáborníky. Děti určitě nechte doma.  

 

Doprava tam/zpět, parkování 
 

U hospody v Čertoryji nebude možné parkovat (večerní stání sobotních návštěvníků táboráku 

se ale pokusíme dohodnout). S místy podél silnice přímo u tábora, prosím, také nepočítejte. 

Ideálně se nechat odvézt a přivézt, dohodnout spolujízdu a auto zaparkovat například na návsi 

v Krčkovicích, atd. Je tu i varianta vlaku Semily – Borek a pěšího příchodu do tábora – pokud 

by bylo více zájemců, dohodneme hromadný převoz kufrů a věcí např. obecním autem 

(naložení v Benešově ve čtvrtek navečer). Semily – Borek: 14:48 – 15:58 //  16:48 – 17:51 

(pozor na zásek na Vidláku – v táboře do 19:00hod!).  

 

Stravování 

 
V ceně bude jídlo a pití v režimu jako byl na táboře, kuchařku máme zajištěnou. Tedy pátek 

večeře, sobota a neděle režim snídaně, teplý oběd, svačina a večeře. Pro ty, co budou zůstávat 

pondělí – úterý už stravování ve vlastní režii (Kobosil krám, hospody v okolí, atd.)  

 

Program 
 

Nečekejte prohýřený víkend s opicí za krkem. Naopak počítejte s ranním budíčkem, 

rozcvičkou, bodováním stanů, službami, hrami a soutěžemi v rámci celotáborové hry.  

 

Cena 

 

Cena je 700 Kč. V případě neúčasti je možné převést na náhradníka či propadá ve prospěch 

rozpočtu navazujícího dětského tábora. Celou částku prosím zaplaťte v hotovosti do 30.4.2019, 

a to jedné ze tří uvedených kontaktních osob. Případně možnost předání V. Slavíkové na 

obecním úřadu v Benešově u Semil. Přespolní, co se do Benešova nedostanou, kontaktuje nás, 

po telefonu a nějak platbu dohodneme.  



Co zabalit  
 

Však to znáte, ale kdyby někdo přece jen lovil v paměti ztěžka, tak nezapomeňte například 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. 

 

Kontakt 
 

Případné doplňující informace budou zaslány na emaily získané z přihlášek, dle možností 

doplníme i příspěvkem na obecních webových stránkách / Facebooku. 

 

Kontaktní osoby – J.Novák (605170212), J.Klikar (605523869) a T.Bachman (739424945). 

 

Přihláška  

 

Odkaz na stažení / tisk v rámci článku na www.benesovusemil.cz 

 

Prosím odevzdat vyplněnou některé z výše uvedených kontaktních osob / V. Slavíkové na 

obecním úřadě v Benešově u Semil (po + st v úřední hodiny) – a to rovnou i s platbou. Pro 

přespolní případně možnost odeslat naskenované emailem na adresu janklikar@gmail.com a 

telefonicky dohodnout zaplacení. Přihlášení, kteří nebudou mít do 30.4. zaplaceno, budou 

vyškrtnuti ze seznamu.  

  

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. 
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