Bystrouška, Fleischnerova 1a, 635 00 Brno při DDM Helceletova 4, 602 00 Brno
připravuje

letní tábor pro rodiče s dětmi
i pro samostatné děti

Mauglí
Termíny:

1. turnus: 1. – 8 . 8. 2021
2. turnus: 8 . – 15. 8. 2021

Místo tábora:

louka u rybníka Velký Mrzatec poblíž obce Lhotka u Mrákotína, 7 km od Telče, GPS
souřadnice: N 49.20277, E 15.37197. Pozor, na protější straně rybníka je ještě jiný
tábor.

Doprava:

Individuálně. Lhotka leží při silnici Řásná – Mrákotín. Zabočte do Lhotky, celou ji
přejeďte, nikde neodbočujte. Za Lhotkou vás po polních cestách povedou šipky Tábor
Brno. Můžeme zprostředkovat vzájemnou domluvu rodičů samostatných dětí ohledně
dopravy na tábor a z tábora.

Program:

Předlohou pro celotáborovou hru budou Knihy džunglí R. Kiplinga a jejich filmové
adaptace – animovaný a hraný film. Pro děti bude užitečné, pokud si přečtou knihu
nebo uvidí některý z filmů. V indické džungli se ale mohou odehrát ještě i úplně jiné
příběhy…

Ubytování:

Většina táborníků bude spát v dvoulůžkových stanech, někteří v chatě. Stany na rozdíl
od běžných táborových stanů nemají dřevěnou podsadu, ale na kovové
konstrukci je natažená celta až na zem. Dole je dřevěná podlážka. Spí se na
kovových postelích s matrací, v zadním čele stanu je dřevěná polička. Do
jednoho stanu se vejdou i tři postele, takže vytvořit „letiště“ je jednoduché.
Na každou osobu je počítáno s jednou postelí. Např. v případě tříčlenné
rodiny může být v jednom stanu letiště a půlka dalšího stanu slouží jako
sklad věcí. Postele jsou nižší, než bývá ve stanech zvykem, a nevejde se pod
ně moderní široký kufr. Vejde se starodávný plochý kufr, nebo je možné
dovézt si plochou bednu na ovoce, nebo do poloviny naplněnou tašku
z pevnějšího plastu. Menší děti můžou mít zavazadlo v nohách na posteli.
Vyprázdněný kufr je možno skladovat v chalupě. Pokud jde o spaní
v chalupě, jsou tam postele s matrací bez lůžkovin.
Pokud máte zájem o spaní v chatě, můžete se o ně přihlásit. Nejlépe, když mi to
napíšete do mailu.

Další vybavení tábora: dřevěná kuchyň s jídelnou, splachovací záchody, dřevěná umývárna s korýtky a
s tekoucí studenou vodou, sprchy s teplou vodou ohřívanou v brutaru. Pitná voda je
dovedena hadicí až na tábor z obecního vodovodu ze Lhotky.
Strava:
Cena:

Jídlo 5x denně, pitný režim. Vařit bude první týden Hanka Škárová stejně jako
v minulých letech, druhý týden Vlaďka Králíčková, která se loni osvědčila.
dospělý 3000 Kč, dítě nad 10 let v družině samostatných dětí 3000 Kč, dítě nad 10 let s rodiči
2800 Kč, dítě do 10 let v družině samostatných dětí 2800 Kč, dítě 3 – 10 let s rodiči 2500 Kč,
dítě do 3 let 1500 Kč.

Pokyny k platbě vám přišly po přihlášení. Pokud chcete platit fakturou přes zaměstnavatele, stáhněte si
na našich webových stránkách Žádost o fakturu v dokumentech ke stažení. Pošlete ji na
kancelar@helceletka.cz .Pokud ještě nemáte zaplaceno, zaplaťte prosím do konce května.
Příjezd, odjezd: 1. i 2. turnus: V neděli budete očekáváni odpoledne až v 15,30 -16,30. V 17 hodin
začíná společný program. První společné teplé jídlo bude večeře kolem 18. hodiny.
Odjezd za týden v neděli, program končí snídaní. Příjezd rodičů pro samostatné děti
v 8,30 – 9 hodin. Letošní výjimečně pozdní příjezd a brzký odjezd vyplývá
z koronavirových opatření – při střídání turnusů musí být tábořiště po určitou dobu bez
dětí.
S sebou:

Na spaní: spacák, pyžamo nebo tepláková souprava, doporučujeme deku nebo
prostěradlo na matraci.
Oblečení: větrovka, svetr, košile nebo mikiny, trička s krátkým a dlouhým rukávem,
spodní prádlo, kraťasy, dlouhé kalhoty, dostatek ponožek, šátek, čepice, kšiltovka,
šusťáky, tepláky, plavky, pláštěnka.
Obuv: tenisky, pevné boty, holínky, sandály.
Jídelní nádobí: ešus nebo plastové misky, hrnek, příbor.
Další potřeby: batůžek na výlety, šitíčko, nůžky, psací a malovací potřeby, blok, baterka
a náhradní monočlánek, toaletní potřeby, ručník, utěrka, osobní léky, doklady, ostrý
kapesní nůž (na brambory i k vyřezávání), láhev na pití. Karimatka pro ty, kteří se
odhodlají ke spaní pod širákem. Hodí se starý deštník na přebíhání po tábořišti za deště.

Pro děti bez rodičů: látkový pytel na špinavé prádlo (plátěná taška, povlak na polštář…)
Táborový kostým: světlé jednobarevné tričko, na které si děti vytvoří
obrázek z indické džungle. Pokud máte kostým nějakého zvířete, které
vystupovalo v příbězích o Mauglím, může se vám také hodit.

Lhotka 1 je už skoro obsazena, ale na Lhotce 2 jsou ještě
volná místa. Máte-li kamarády s dobrodružnou duší,
pozvěte je. Bylo by dobré přihlásit se co nejdřív.
Táborová dokumentace - odevzdává se při nástupu dítěte na tábor:
- Přihláška na tábor – všichni účastníci, dospělí i děti. Přihlášku si stáhněte v klientském centru, je
třeba ji vytisknout, podepsat a odevzdat. Někteří už mi ji odevzdali, děkuji. Pokud tento
dokument chcete mít vyřízený, pošlete mi ho už teď barevně oskenovaný mailem, nebo
dodejte na Bystroušku.
- List účastníka (= bezinfekčnost): pošlu před táborem v příloze, podepsat se musí v den odjezdu na
tábor. Pouze pro děti.
- Posudek dětského lékaře - týká se dětí bez rodičů. Platí posudek ze školy v přírodě, lyžařského kurzu
atd., po táboře se vrací dětem. Měl by mít platnost dva roky.
- Kartička pojišťovny nebo její kopie, léky a jejich
dávkování – týká se dětí bez rodičů.
Vedoucí tábora:
RNDr. Michaela Jelenová, Brožíkova 13, 638 00 Brno, mobil:
605 266 069, e-mail: jelenova@helceletka.cz
Těším se na vás.

Míša Jelenová

