
INFORMACE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 29. 7. – 2. 8. 2019 (mladší děti) 
Vedoucí tábora: Mgr. Jana Kovářová, tel. 736 270 717 
CENA:  850,-Kč (obědy, pojištění, program, výlety) + příspěvek obce Opatov 
Zaplacení tábora slouží jako závazná přihláška.  
 

7.30 – 15.30 h (kdo potřebuje z pracovních důvodů ráno dříve - osobní domluva), program 
začíná v 8 h a končí v 15 h (mimo úterý a čtvrtek), prosíme nevyrušovat z odpol. programu,  
tj. pro děti chodit v 15 h, děkujeme za pochopení.    
Celý týden mimo úterý a čtvrtka vaří Opatovská hosp., obědy vydáváme v kulturním domě. 
 

S SEBOU NA TÁBOR: (VŠECHNO PODEPSAT!)  

přezůvky, BATŮŽEK, 2 svačiny (dopolední, odpolední) – NUTNÉ!, 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. 
První den táborníci dostanou kšiltovku, proto, ať prosím přijdou bez pokrývky hlavy. 
 

VÝLETY (ÚT, ČT, PÁ): batůžek vybavený stejně jako normálně + drobné kapesné dle 

vašeho uvážení, Kinedryl - pokud vaše dítě potřebuje na cestu autobusem v úterý a čtvrtek 
(celodenní výlet), pátek (půldenní výlet) mu ho dejte ráno doma a při příchodu nám prosím 
nahlaste). Autobusovou dopravu zajišťuje firma Hnát. U výletů prosíme, abyste nám nevolali, 
cestou jsme zaneprázdněni starostí o vaše děti, díky. Ozvali bychom se jen v případě nutnosti 
nebo kdyby byla nějaká významná změna času příjezdu, jinak platí uvedený čas!                                                                                                                  

PODMÍNKY ODHLÁŠENÍ: u přihlášení na celý týden se do 3 dnů absence peníze nevrací, 

za 4 dny se vrací 200,- Kč, za celý týden 250,- Kč. U přihlášení na jednotlivé dny – individuální 
domluva. V případě nemoci je během tábora potřeba dítě omluvit u J. Kovářové.                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ                                         oběd: polévka dle denního menu, boloňské špagety se sýrem     

o ráno seznámení se ve volnočas. centru, rozdělení do družstev a dopolední program v centru a 
na hřišti (pro celý týden za děti prosíme, potřebují ráno snídat, svačinku máme až okolo 10 h)  

o po obědě návrat do centra, odpočinek se čtením pohádky 
o od 13 do 15 h odpolední program – návštěva u koní u Broulíků (cesta tam a zpět svezení 

kočárem a malým hasičským autem), okolo 15 h návrat do centra 
 

ÚTERÝ (v 7.45 sraz, odjezd od centra v 8 h)              oběd: kuřecí řízek, bramborová kaše, okurek                                                                                                                  

Celodenní výlet – hvězdárna v Hradci Králové (program: Poprvé ve hvězdárně), oběd na zámku 

v Častolovicích + prohlídka minizoo, drobné nákupy v kiosku, zmrzlina, návrat do 16 h. 

STŘEDA                                                    oběd: polévka dle denního menu, buchtičky s krémem 
o dopoledne (od 8 h) výtvarné vyrábění , po obědě odpočinek v centru se čtením pohádky 
o odpoledne vycházka do lesa nebo dokončení výt. tvoření 

 

ČTVRTEK (v 7.30 sraz, odjezd od centra v 7.45 h) oběd:mas. vývar s nudl., kuř. řízek, bram.kaše 

Celodenní výlet – Moravský kras: návštěva Kateřinské jeskyně, svezení vláčkem a lanovkou, oběd na 

chatě Macocha, vyrábění v mýdlárně a svíčkárně Mydlidědek, návrat do 16 h.   

PÁTEK (odjezd v 9 h)             oběd: polévka dle denního menu, hov. svíčková omáčka s housk. knedl. 

o dopoledne výlet do Litomyšle (hřiště a zámecké zahrady), návrat na oběd  
o po obědě odpočinek v centru se čtením pohádky 
o od 14 do 15 h odpolední program v centru a na hřišti, rozloučení a zakončení tábora 

                                                                                                                                  Změna programu vyhrazena. 


