
Vážení rodiče, 
zde je pár důležitých informací k táboru. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se              
ptát mě, nebo i jiných vedoucích. 
 
Nejprve malá prosbička na začátek. Pokud máte doma navíc nějaké domácí marmelády,            
kompoty, šťávy, sirupy, medy a podobně, budeme moc rádi, když nám jich pár věnujete. Vše               
můžete přinést do klubovny po jakékoliv schůzce. 
 
Přípravka 
Přípravka se koná v termínu 29. 6. - 1. 7. 2018. Je určena hlavně pro rodiče, proto                 
preferujeme, aby děti přijely až v neděli autobusem. Pokud Vám to z nějakého důvodu              
nevyhovuje, je možné vzít děti už na přípravku, ale během stavby (tzn přibližně 9:00-12:30 a               
14:00 - 17:00) budou s pár maminkami/tatínky mimo tábor hrát hry, při stavbě by se v táboře                 
akorát pletly a mohlo by to pro ně být i nebezpečné. My vedoucí nebudeme mít čas se o děti                   
starat. 
Sraz je pro všechny v pátek 29.6. v 17:00 u klubovny, kde budeme potřebovat naložit               
veškeré vybavení a dětské bedny, dorazte prosím včas, ať to všechno stihneme a             
nezdržujeme Rysy. Poté se odebereme auty na táborovou louku. Pracovat se bude přibližně             
do nedělního oběda.  Stavování je individuální. 
Místo tábořiště: https://mapy.cz/s/2Is9k 49°7'15.955"N, 13°47'4.535"E. Svá auta prosím        
nechávejte nahoře na horní louce, nezajíždějte až dolů. Velmi nám to usnadní práci při              
stavbě tábora.  
 
Odjezd dětí v neděli: sraz Na Knížecí v 9:30 (místo upřesníme, čas se ještě může změnit).                
Pojede jeden vedoucí a několik maminek. Pojedeme do Čkyně a poté pěšky do Horosedel.              
Dorazíme někdy po obědě. S sebou v malém batůžku pití, pláštěnka, oběd a svačina, věci               
na schůzku. 
 
V neděli u autobusu (případně na místě v táboře) budeme vybírat bezinfekčnost, kartičky             
pojištění a léky (a případně předepsané dopisy pro děti). Kdo nebude mít v pořádku              
dokumenty, nebudeme ho bohužel moci vzít, dávejte si na to prosím pozor. Nezapomeňte             
také v neděli svým dětem prohlédnout hlavy kvůli vším. Bezinfekčnost se vztahuje i na tento               
problém. Pokud během tábora u dítěte najdeme vši, bude bohužel muset odjet domů, aby se               
nerozšířily po celém táboře, jako se nám to stalo loni. Pokud Vaše dítě bere pravidelně               
nějaké léky, nezapomeňte o nich informovat Veverku, táborového zdravotníka, nebo          
případně jiného vedoucího. K lékům přiložte i stručný návod, jak a kdy léky užívat. Totéž               
platí se se zdravotním omezením, je potřeba o něm informovat vedoucí (nejlépe Veverku,             
pokud to bude možné) a sepsat, co je třeba dělat či nedělat v určitých situacích. 
 
Je možnost nám spolu s léky předat předepsané dopisy pro děti, abyste nemuseli platit tolik               
známek. Nedávejte nám ale více jak 6 dopisů, více už nestíháme zpracovat. Děti jistě ocení,               
když jim jednou za čas pošlete i ten “opravdový” :) . (zároveň nezapomeňte děti vybavit               
dostatečným počtem známek i seznamem adres, na které mohou psát). Neposílejte dětem            
na tábor žádné balíčky. Je možné po předchozí domluvě poslat např. balík se zapomenutou              
věcí, ale balíčky s jídlem nejsou možné. Jídla bude dostatek a na předání pamlsků bude               
dostatek času o návštěváku. 

https://mapy.cz/s/2Is9k


První společné jídlo pro děti je nedělní večeře. Do té doby by také měly mít snědené                
všechny svačiny, sladkosti a podobně. Po celý tábor se budeme stravovat společně a jídla              
bude dost. Jídlo ve stanech akorát přitahuje mravence a plísně. 
 
Návštěvák 
Návštěvák bude o druhém víkendu od 14.7. do 15.7. Příjezd do tábora bude možný v sobotu                
ráno od 10:00, nejpozději ve 12:00. Prosím, zkuste dodržet tyto časy, dříve na Vás děti               
nebudou mít čas kvůli programu, později zas budou závidět ostatním, co už rodiče v táboře               
mají. Pokud to dělá problém těm, co mají dítě také u Rysů, dejte nám předem vědět a                 
individuálně se domluvíme. 
V sobotu budete mít možnost se zapojit do programu s dětmi, prohlédnout si tábor a také                
Vás bude čekat krátká schůzka s rodiči. Večer bude společný slavnostní oheň. V neděli po               
ranním nástupu Vám budou děti předány a budete mít možnost s nimi strávit celý den.               
Návrat do tábora bude do osobního volna - 17:00. Do této hodiny bychom potřebovali,              
abyste tábor již opustili, aby měly děti čas na mytí, večeři a podobně. Myšky během dne                
budou mít čas na zabalení a odjezd domů. 
Stanovat bude možné na horní louce, tam, kde budou parkovat o přípravce auta. Bude tam k                
dispozici pitná voda v barelech, bude tam možnost si udělat malé ohniště. Je možné zapůjčit               
pár oddílových stanů, je ale potřeba se předem domluvit. Stravování je pro rodiče             
individuální, děti budou mít běžné táborové jídlo (kromě nedělního oběda). Bývá příjemným            
zvykem, že nám rodiče přivezou na nedělní snídani buchty nebo koláče. Pokud něco             
přinesete, budeme jen rádi. 
 
Návrat 
Návrat bude v 17:30 u klubovny, kde bude potřeba odnést všechny věci do klubovny,              
rozebrat si bedny a batohy a poté dorazí také děti. Dostanete zpět posudky od lékaře, léky a                 
jinou zdravotní dokumentaci. 
 
Těšíme se na Vás na přípravce. 
 


