
INFORMACE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  12. – 16. 8. 2019  (starší děti) 
Vedoucí tábora: Mgr. Jana Kovářová, tel. 736 270 717 
CENA:  1000,-Kč (obědy, pojištění, program, výlety) + příspěvek obce Opatov 
Zaplacení tábora slouží jako závazná přihláška.  
 

8 – 16 h (kdo potřebuje z pracovních důvodů ráno dříve - osobní domluva)  
V úterý a čtvrtek vaří Opatovská hospoda, obědy vydáváme v kulturním domě. 
 

S SEBOU NA TÁBOR:  
podepsané přezůvky (případně podepsané i tepláky, kraťasy …, ať nám nezůstává sbírka 
oblečení, které nikomu nepatří ), batůžek, 2 svačiny (dopol., odpol.) – 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. 

První den táborníci dostanou kšiltovku, proto, ať prosím přijdou bez pokrývky hlavy. 
 

CYKLOVÝLET (ÚT): SEŘÍZENÉ KOLO, HELMA, do batůžku pláštěnka, kapesníky, pití, svačina 
Vyzkoušejte, jestli u kola nepadá řetěz, při počtu táborníků nejsme schopny kola opravovat, 
pokud bude cestou kolo nepojízdné, budete si muset pro dítě přijet. 
 

CELODENNÍ VÝLETY (PO, ST, PÁ): pláštěnka, kapesníky, pití, svačiny na celý den, kapesné dle 
vašeho uvážení, Kinedryl (pokud vaše dítě potřebuje na cestu autobusem (pondělí a středa) dejte 
mu ho ráno doma, na zpáteční cestu máme s sebou). U výletů platí uvedený čas návratu, ozvali 
bychom se jen v případě nutnosti nebo kdyby byla nějaká významná změna času příjezdu. 
V pátek s sebou plavky (nebo věci na převlečení), ručník – sporty probíhají i na řece (pro zájemce). 
 

ODCHOD: Když děti odcházejí samy, váš podpis na přihlášce je souhlasem s odchodem z místa 
odpol. programu a s tím, že z výletu může vystoupit na zastávce, kterou jste uvedli.                                                                                                                  
 

 

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 na tel. 736 270 717. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONDĚLÍ (příchod nejpozději do 8 h, odjezd od centra v 8.30 h)                                                                                                                
ráno v centru seznámení se a rozdělení do družstev 
celodenní výlet – návštěva sportovního letiště v Brně ( Aeroklub Medlánky), oběd v rest. U Křivé 
vrtule (pol. masový vývar, kuř. přír. plátek, vař. brambor), Lipovec – lanové centrum (zaplacené je 
hřiště, ostatní atrakce v případě zájmu za poplatek: lezecká stěna (120,-), lanový park (100,-), více na 
www.velkadohoda.cz, návrat do 17 h (vystoupit po zastávkách)  

 

ÚTERÝ                                                oběd: pol. dle denního menu, kynuté knedlíky s borůvkami                                                                                                     
dopoledne: cyklovýlet (seřízené kolo + helma!) a program v lese (vhodné oblečení, obuv, repelent, 
atd.), odpoledne: sportovní aktivity na tenisovém hřišti                                                               
 

STŘEDA (sraz v 7.15 h, odjezd v 7.30 h)                                                                                                
celodenní výlet – Moravský kras: návštěva Kateřinské jeskyně a Domu přírody, oběd v restauraci 
Skalní mlýn (pol. bramborová, peč. kuř. stehno, duš. rýže, kompot), Mýdlárna a svíčkárna Mydlidědek 
(vlastní výrobky + obchůdek), návrat do 17 h (vystoupit po zastávkách). 
 

ČTVRTEK                       oběd: pol. dle denního menu, rajská om. s hovězím masem a těstovinami                                                                                                            
dopoledne: tvořivé a výtvarné vyrábění, odpoledne: vycházka do lesa, rýžování zlata  

PÁTEK (v 7 – 7.30 h sraz na vlakovém nádraží v Opatově – čas ještě upřesníme)                        

celodenní výlet – Sportovní park Pardubice (pestá nabídka sportů k vyzkoušení + stanoviště 

Univerzity Pardubice – věda hrou), oběd u McDonald´s, návrat do 16 h, rozloučení a zakončení 

tábora na vlak. nádraží v Opatově (cca 15 min)                                                                                                        

                                                                                                                                  Změna programu vyhrazena.                                      


