
AKTUALIZOVANÝ PROGRAM A NOVÉ INFORMACE JSOU ČERVENĚ 
 
INFORMACE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 30.7. – 3. 8. 2018 (mladší děti) 
 
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).    
 
 

S SEBOU NA TÁBOR: VŠECHNO PROSÍME 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 (PO, ÚT, ČT): batůžek vybavený stejně jako normálně, tj. pláštěnka, 
kapesníky, pití, svačiny na celý den, oběd bude zajištěný, kapesné dle vašeho 
uvážení, kinedryl, pokud vaše dítě na cestu autobusem potřebuje, autobusovou 
dopravu zajišťuje firma Hnát 
 

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. 
 
 

Náš tým:  

 Mgr. Jana Kovářová – kontaktní osoba po celou dobu tábora                           
(tel. 736 270 717) 

 Dana Stečínská – pokud v centru v době příchodu nebo odchodu vašich 
dětí není J. Kovářová, s případnými prosbami nebo dotazy se obracejte 
VŽDY na Danu Stečínskou 

 Jako kvalifikované posily nám v různých dnech a při různých činnostech 
vypomohou Mgr. Dana Kopecká, Mgr. Kateřina Kotková a Lucie Musilová 

 Instruktoři: Veronika Jiráčková, Michaela Hotařová, Tereza Urbanská, 
Veronika Volfová, Helena Karlíková 

 
UPOZORNĚNÍ: 
Děti potřebují ráno SNÍDAT, svačinku máme až okolo 10 h.  
Pokud vaše dítě potřebuje na cestu autobusem KINEDRYL – v úterý (celodenní 
výlet - Olomouc) a čtvrtek (půldenní výlet - Polička) mu ho dejte ráno doma a 
při příchodu nahlaste Daně Stečínské! V pondělí, pokud není potřeba ho užívat 
na cestu do Svitav, se s námi ráno domluvíte. 



PONDĚLÍ  

o ráno seznámení se ve volnočas. centru, rozdělení do šesti družstev  

o v 9 h odjezd „naším“ autobusem do Svitav – Vodárenský les 

o ve 12 h návrat na oběd (celý týden mimo úterka vaří Opatovská hospoda – viz 

jídelníček, obědy vydáváme v kulturním domě) 

o po obědě návrat do centra, odpočinek se čtením pohádky 

o od 14 do 15 h odpolední program v centru, PROSÍME NEVYRUŠOVAT Z 

ODPOLEDNÍHO PROGRAMU, tj. celý týden chodit pro děti po 15 hodině, děkujeme za 

pochopení! 
 

ÚTERÝ (ZMĚNA času odjezdu! v 7.30 sraz, odjezd od centra v 7.45 h)                                                                                                                   

Celodenní výlet – Amazonie Olomouc (herní centrum), oběd rest. Archa u ZOO (boloňské 

špagety), ZOO Olomouc (včetně projížďky vláčkem) 

DŮLEŽITÉ: vhodné (tj. na cestu autobusem a v souvislosti s teplým počasím) svačiny a pití na 

celý den, doporučujeme kapesné – zmrzlina v ZOO, obchůdek… - vedoucí družstev dětem 

s placením pomohou 

NÁVRAT V 17 h K CENTRU – PROSÍM, NEVOLEJTE NÁM, cestou jsme zaneprázdněni starostí o 

vaše děti, díky. OZVALI BYCHOM SE JEN V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NEBO KDYBY BYLA NĚJAKÁ 

ZMĚNA ČASU PŘÍJEZDU, JINAK PLATÍ UVEDENÝ ČAS! 

 

STŘEDA 

o dopoledne (od 8 h) výtvarné vyrábění – obrázek z písku s Lucií Musilovou, letní 

ozdoba z korálků a hry na hřišti 

o 12 – 13 h oběd  

o po obědě návrat do centra, odpočinek se čtením pohádky 

o od 14 do 15 h odpolední program v centru 
 

ČTVRTEK (v 8 h sraz, odjezd od centra v 8.15 h)   

o dopoledne výlet „naším“ autobusem do Poličky do muzea – interaktivní (tj. děti si u 

výstavy pohrají) výstava panenky a stavebnice Merkur 

o ve 12 h návrat na oběd  

o po obědě návrat do centra, odpočinek se čtením pohádky 

o od 14 do 15 h odpolední program v centru 

 

PÁTEK 

o dopoledne výšlap do lesa za pokladem (vhodné oblečení a obuv!) 

o  12.30 – 13.30 h oběd  

o po obědě návrat do centra, odpočinek se čtením pohádky 

o od 14 do 15 h odpolední program v centru, rozloučení a zakončení tábora 


