
INFORMACE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO MALÉ DĚTI                                                          
20. – 24. 7. a 3. – 7. 8. 2020 

 

pořádá obec Opatov pod vedením: Dana Stečínská, tel. 605 738 326 
     spolupracovníci: Veronika Jiráčková, Pavlína Koldová  

Tábor bude probíhat ve volnočasovém centru a převážně venku (v případě nepříznivého 
počasí budeme mít k dispozici tělocvičnu a kulturní dům). 
CENA:  800,-Kč (obědy, pojištění, program) 
 7.30 – 15 h (kdo potřebuje z pracovních důvodů ráno dříve – os. domluva) 

Zaplacení tábora slouží jako závazná přihláška.  
 

Celý týden pro táborníky vaří Opatovská hospoda, obědy vydáváme v kulturním domě, menu 
na celý týden bude vyvěšeno v centru na začátku tábora. 
 

Každý den se budete moci podívat na fotky z průběhu tábora na facebooku obce Opatov. 
 
 

S SEBOU NA TÁBOR:  (VŠECHNO PODEPSAT!)  

přezůvky, BATŮŽEK, 2 svačiny (dopolední, odpolední), lahev s pitím (pití v centru bude 
k dispozici, ale je potřeba mít v batůžku i lahev s sebou), program bude probíhat převážně 
venku, doporučujeme sportovní oblečení a dobré boty, pláštěnka, kapesníky. 
 
 

 

VÝLET do Svitav  – STŘEDA: batůžek vybavený stejně jako normálně + drobné kapesné dle vašeho 
uvážení, Kinedryl – pokud vaše dítě potřebuje, dejte mu ho ráno doma a při příchodu nám prosím 
nahlaste(na zpáteční cestu budeme mít případně s sebou).  
 
 

PODMÍNKY ODHLÁŠENÍ: do 3 dnů absence se peníze nevrací, za 4 dny se vrací 240,- Kč, za celý 
týden se vrací 300,- Kč. V případě nemoci je potřeba dítě omluvit u D. Stečínské. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROGRAM 
PONDĚLÍ   
7:30 uvítání, bezpečnost, seznamovací hra s míčem, rozdělení do družstev, 9:00 svačina, 
odchod na kurt – hry venku, táborový taneček, 11:45 oběd, pohádka, odpočinek,                             
13:30 odpolední tvoření (světlomet), svačina, táborový taneček, 15:00 odchod domů                                                                            
ÚTERÝ                                                                                                                                                      
7:30 hraní v centu, stavba z lega, táborový taneček, 9:00 svačina, hřiště u školky, kurt  – 
překážková dráha, soutěže, táborový taneček, 11:45 oběd, pohádka, odpočinek,                                
13:30 odpolední tvoření z papíru, svačina, táborový taneček, 15:00 odchod domů                                                                                           
STŘEDA                                                                                                                                                       
7:00!! sraz u centra, 7:19 odjezd linkovým autobusem do Svitav – Vodárenský les, dětské 
hřiště u stadionu, 12:00 odjezd ze Svitav, 12:30 oběd, pohádka, odpočinek, 14:00 hraní 
v centru, svačina, táborový taneček, 15:00 odchod domů                                                                                                       
ČTVRTEK                                                                                                                                                             
7:30 hraní v centru, táborový taneček, 8:30 svačina, odchod na závodiště – agility                                         
s A. Jiráčkovou, táborový taneček, 11:45 oběd, pohádka, odpočinek, 13:30 odpolední tvoření 
(záložka), svačina, táborový taneček, 15:00 odchod domů                                                                                                         
PÁTEK                                                                                                                                                                                      
7:30 hraní v centru, 8:30 šipkovaná - les, svačina, plnění úkolů, hledání pokladu, 12:30 oběd, 
pohádka odpočinek, 13:30 táborový taneček, svačina, rozloučení, 15:00 odchod domů                                                                                                                                   

           Změna programu vyhrazena.          


