
Junák – český skaut, středisko Kalich Tábor, z. s.
Na Bydžově 3008, Tábor 390 01 

Skautská základna Lišky – ceník pronájmu
(platný od 1. 1. 2023)

Krátkodobé ubytování (víkendovka)

skauti ostatní

Ubytování 60 Kč 1) / os / noc 80 Kč 2) / os / noc

Paušální poplatek (náklady na elektřinu, vodu, plyn, otop)  350 Kč / noc

Cesta správce na základnu (za učelem předání nebo převzetí) 350 Kč / cesta 

Teplá sprcha, teplá voda v umývárce nádobí 3) 170 Kč / boiler / noc 4)

1) Minimálně však 1 200 Kč za víkend (sobota+neděle). Platí pokud počet ubytovaných je menší než 10 osob.
2) Minimálně však 1 600 Kč za víkend (sobota+neděle). Platí pokud počet ubytovaných je menší než 10 osob. 
3) Po dohodě se správcem v období duben – říjen (sociálky a umývárky jsou listopad - březen mimo provoz).
4) Sprchy Muži mají 1 boiler, sprchy Ženy mají 1 boiler, Umývárka nádobí má 1 boiler. 

Pronájem tábořiště (letní tábory, závody, jamboree)

skauti ostatní

Pronájem tábořiště 18 Kč 1) os / noc 25 Kč 2) os / noc

Cesta správce na základnu (za učelem předání nebo převzetí) 350 Kč / cesta

Voda 100 Kč / m3

Elektřina 150 Kč / noc 3)

Teplá sprcha, teplá voda v umývárce nádobí 150 Kč / boiler / noc 3) 4)

Využívání zázemí kluboven po dobu táboření 250 Kč / den 350 Kč / den

1)  Minimálně však 360 Kč / noc. Platí pokud počet tábořících je menší než 20 osob.
2)  Minimálně však 500 Kč / noc. Platí pokud počet tábořících je menší než 20 osob.
3)  Pokud je na základně pouze jeden tábor, pak je po dohodě se správcem možná platba dle reálné spotřeby 

odečtem elektroměru dle platných cen elekřiny viz. tabulka níže. V případě více táborů se náklady 
poměrově rozdělí dělí mezi tábory.

4) Sprchy Muži mají 1 boiler, sprchy Ženy mají 1 boiler, Umývárka nádobí má 1 boiler. 

Poznámky:
1. V ceně „pronájmu tábořiště“ je likvidace směsného komunálního odpadu v objemu 2 standardních 110 litrových popelových 

nádob (kulaté plechové) 1x týdně na sběrném dvoře v Bechyni.
2. Veškeré způsobené škody i ztráty musí být uhrazeny v plné výši poškozené věci.
3. Dojezd správce z Tábora na vyžádání je zpoplatněn částkou 500Kč (např. při ztrátě klíčů,  apod.).
4. Označením „skauti“ jsou myšleni výhradně členové organizace Junák - český skaut.

Cena elekřiny 
Při individuálním vyúčtování spotřeby odečtem elektroměru.

VT (vysoký tarif) NT (nízký tarif)

12 Kč / kWh 8 Kč / kWh

Cena vody
Při individuálním vyúčtování spotřeby odečtem vodoměru.

100 Kč / m3
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