Bystrouška Brno, Fleischnerova 1a při DDM Helceletova 4, Brno
Vás zve na

Letní tábor pro rodiče s dětmi

Budislavské království
Termín:

26. 6. - 2. 7. 2021

Místo tábora:

Tábor se nachází na západním břehu Nového rybníka u Budislavi. Na
turistických mapách je táborová základna označena jako lovecká
chata. Lokalitu najdete na turistické mapě 1:50 000 Vysokomýtsko a
Skutečsko nebo na internetových mapách. GPS souřadnice místa,
kam lze dojet autem, jsou N 49° 48.015 E 016° 09.499.
Jedná se o letní tábor Pionýrské skupiny M. Sedláčkové z Litomyšle.

Vybavení tábora: stany s podsadou na dřevěné podlážce, dřevěná jídelna, umývárna – korýtka se studenou vodou,
koupelna – dřevěný domek s kotlem na teplou vodu a sprchou, suché WC, elektřina. Srubv patře můžou spát 1-2 rodiny s malými dětmi, v případě špatného počasí zde může být herna
pro malé děti.
Doprava:

Autem: do Litomyšle a pak silnicí č. 359 směrem na Proseč. Na návsi v Budislavi (restaurace,
OÚ, pošta) odbočit silnicí doleva, pak kolem bytovek, a další silničkou vpravo, přejet hráz
rybníka a odtud už je vidět tábor. Z návsi Vás povedou naše šipky (Tábor Brno). Lze použít i
hromadnou dopravu: autobus z Brna do Litomyšle jede 100 minut, na něj (někdy) navazuje
autobus směr Proseč, který zastavuje v Budislavi na návsi. Od autobusu je to pěšky asi 1,5 km.
Pokud někdo pojede veřejnou hromadnou dopravou, může si po dohodě nechat dovézt věci avií,
která pojede z Bystrce den předem. Auta je po příjezdu nutno odstavit na kraji louky, kam vás
zavedou táborové šipky. Auta je možno parkovat na louce za táborem, jen pokud je sucho a
louka není podmáčená. Pokud je po deštích, hrozí nebezpečí uváznutí v louce. V tom případě je
po příjezdu nutno odstavit auto na označeném místě na kraji silničky, nejezdit přes louku
k tábořišti, vyložit věci a odjet s autem do vsi (0,5 km). K převozu věcí přes louku lze využít
táborový dvoukolák.

Program:

Výpravy do okolí, hry v lese a na louce, přírodovědná pozorování, koupání v rybníku, výtvarná
činnost, karneval, poklad, výlet na Toulovcovy maštale (pískovcové skalní město), večerní
program pro rodiče.

Motivace:

Letos si budeme hrát na Království. Nachystejte prosím dětem nějakou jednoduchou masku na
hlavu, kterou budeme používat každý den na ranní nástup. Může to být korunka, nebo třeba
kšiltovka ve tvaru dračí hlavy, čarodějnický klobouk, věneček pro vílu, nebo cokoli, co se hodí
do pohádky. Pak můžete nachystat dětem kostým na karneval, který představuje nějakou
postavu nebo zvířátko z pohádek o princeznách, rytířích, dracích, trpaslících, hodných vílách a
zlých čarodějnicích, může to být i nějaké zvířátko. Masku si mohou pořídit i rodiče :-)

Ubytování:

Stany s podsadou pro 2 osoby. Na postelích jsou molitanové matrace, na zemi dřevěná
podlážka, mezi postelemi polička a na zadní stěně kapsář. Pokud máte hodně
malé dítě, doprostřed stanu mezi postele se vejde cestovní skládací postýlka.
V některých stanech je možno pomocí desek vytvořit jednu palandu přes celou
plochu stanu, tzv. letiště.
Strava: 5x denně, pitný režim. Vařit bude jako v minulých letech Hanka
Škárová, my jí občas pomůžeme se škrábáním brambor. Pokud si chcete vzít
s sebou potraviny, bez kterých se neobejdete, na tábořišti je účastníkům
k dispozici lednička. U kuchyně je možno použít rychlovarnou konvici (ve dne
i v noci), v kuchyni je možno domluvit se na přihřátí mléka atd. pro malé děti.
Kuchařka uvaří v případě potřeby i bezlepkovou dietu (je třeba se domluvit
předem, kontakt předám).

Cena:

3 000 Kč dospělý,

2500 Kč dítě nad 3 roky,

1500 Kč dítě do 3 let

Preferujeme platbu tábora přes internet. Pokyny k platbě vám přijdou po
přihlášení. Pokud chcete platit fakturou přes zaměstnavatele, najděte si
formulář Žádost o vystavení faktury na hlavní webové stránce Helceletky
v sekci Dokumenty ke stažení. Pošlete ji na adresu kancelar@helceletka.cz .
Zálohu 1000 Kč za každou osobu zaplaťte prosím co nejdřív, doplatek
do konce května.
Příjezd:

V sobotu odpoledne mezi 12 – 16,30, oběd vlastní, k dispozici bude čaj, první společné teplé
jídlo bude večeře kolem 18. hodiny. Společný program začíná v 17 hodin.

Odjezd:

V pátek dopoledne, poslední společné jídlo je snídaně, tábořiště je nutno vyklidit do 12 hod,
věci tam lze ponechat po dohodě do odpoledne.

S sebou:

Na spaní: spacák, pyžamo nebo tepláková souprava, doporučujeme prostěradla nebo deky na
postele.
Oblečení: větrovka, svetr, košile, trička s krátkým a dlouhým rukávem, spodní prádlo, kraťasy,
dlouhé kalhoty, punčocháče, dostatek ponožek i tlustých, šátek, čepice, kšiltovka, šusťáky, hrací
kalhotky, tepláky, plavky, pláštěnka.
Obuv: sandály, pevné boty, holínky, přezůvky do chaty.
Jídelní nádobí: plastové misky, hrnek, příbor.
Další potřeby: batůžek na výlety, láhev na pití, šitíčko, nůžky, lepidlo.
voskovky, blok, baterka, toaletní potřeby, ručník, utěrka, osobní léky,
očkovací průkaz, doklady, kapesní nůž nebo škrabka na brambory.
Potřeby pro malé děti: dudlíky, láhve, nočník, plínky, nosítko atd.
Pohádkový kostým

Přihlášky na tábor: Někteří už mi je podepsané doručili mailem nebo osobně, děkuji. Pokud
je ve vašich silách přihlášky mi podepsané před táborem doručit, pošlete
mi je. Stačí poslat mailem barevně oskenované podepsané přihlášky.
Pokud mi od vás přihláška nepřijde, pamatujte si na to a dovezte ji na tábor.
Vedoucí tábora:

RNDr. Michaela Jelenová, Brožíkova 13, 638 00 Brno, mobil: 605 266 069

Na tábor můžete pozvat i své kamarády.

Těším se na vás, až se potkáme na prahu léta v nádherné krajině voňavých luk,
borových lesů, modravých rybníků a divokých skal.
Míša Jelenová

