Bystrouška, Fleischnerova 1a, 635 00 Brno při DDM Helceletova 4, 602 00 Brno
připravuje letní tábor pro rodiče s dětmi a pro samostatné děti
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Velká výprava
do Afriky
aneb Zachraňte
Livingstona!
3. – 11. 7. 2021
Místo tábora: Žďárské vrchy, Svratouch u Svratky, asi 1 km za vsí u rybníka Chocholu. Lokalitu najdete
na turistických mapách Žďárských vrchů. GPS souřadnice jsou 49°43’45.1“ N, 16°02’38.2“E.
Doprava: Ze Svratky jeďte do obce Svratouch (asi 1 km). Z hlavní silnice hledejte před kostelem
odbočku doprava směrem na chatovou osadu Naděje a penzion Later. Je tam i šipka na tábor SVČ
Svitavy Tramtáryje – od nich máme zapůjčené tábořiště. Umístíme tam i první z našich šipek
Tábor Brno, ale výše zmíněné jsou větší. Až vás silnička vyvede ze Svratouchu, za kravínem
neodbočte doprava na Later, ale jeďte rovně mírně do kopce do lesa. Asi po 0,5 km od Lateru vás
naše šipky svedou doleva na cestu k tábořišti. V průběhu tábora budou auta odstavena na
parkovišti kousek od tábora.
Program: Výpravy do okolí, hry v lese a na louce, přírodovědná pozorování, koupání v rybníku, výtvarná
činnost, zpívání, táborové ohně, večerní posezení pro rodiče.
Celotáborová hra:Slavný skotský cestovatel David Livingstone přinesl světu mnoho objevů díky svým
odvážným cestám do nitra černého kontinentu. Pak se ale na čtyři roky odmlčel. Žije ještě? Nebo
se jeho kosti válí v pralese okousané od lvů a hyen? Odvážný reportér Stanley se vydává na cestu,
aby Livingstona našel…Jejich legendární setkání se odehrálo přesně před 150 lety. Zveme vás na
dobrodružné putování po Africe – africká zvířata, život a práce černochů, korálky, bubny, objev
Viktoriiných vodopádů, hledání pramenů Nilu… Afrika je krásná, to musíte zažít!
Ubytování: Dvoulůžkové stany s podsadou (pro rodiče s dětmi možnost úpravy na „letiště“ pro 3
osoby). Na dřevěných postelích je molitanová matrace. Je možno půjčit si na každou postel jednu
vlněnou deku.
Strava:Luiska s Lenkou a její tým dává záruku vydatné stravy stejně jako v minulých letech.
Cena: dospělý nebo dítě nad 10 let v družině samostatných dětí 3700 Kč, dítě nad 10 let s rodiči 3500
Kč, dítě do 10 let v družině samostatných dětí 3500 Kč, dítě 3 – 10 let s rodiči 3300 Kč, dítě do 3
let 1500 Kč.
Preferujeme platbu přes internet. Pokyny k platbě vám přišly po přihlášení. Pokud chcete platit fakturou
přes zaměstnavatele, stáhněte si na hlavní webové stránce Helceletky v sekci Dokumenty ke
stažení formulář Žádost o fakturu. Ten pošlete vyplněný na adresu kancelar@helceletka.cz. Tábor
prosím zaplaťte do konce května.

Příjezd: V sobotu odpoledne v 14 - 16,30. Táborový program začíná v 17 hodin. První společné teplé
jídlo bude večeře kolem 18. hodiny. Doprava individuálně. Můžeme zprostředkovat domluvu mezi
rodiči ohledně odvozu samostatných dětí na tábor.
Odjezd: Program skončí za týden v neděli snídaní, pak uklidíme tábořiště a v poledne ho předáme dalším.
Příjezd rodičů samostatných dětí mezi 9. – 9,30.
S sebou: Na spaní: spacák, pyžamo nebo tepláková souprava, prostěradlo nebo deka na povlečení matrace
na posteli.
Oblečení: větrovka, svetr, košile, trička s krátkým a dlouhým rukávem, spodní prádlo, kraťasy,
dlouhé kalhoty, dostatek ponožek, šátek, čepice, kšiltovka, šusťáky, tepláky, plavky, pláštěnka.
Vzhledem k tomu, že tábořiště leží v nadmořské výšce 600 m, je užitečné nepodcenit teplé
oblečení.
Obuv: tenisky, botasky nebo pevné boty, holínky, sandály
Jídelní nádobí: plastové misky, hrnek, příbor
Další potřeby: batůžek na výlety, nůžky, psací a malovací potřeby, blok, baterka, toaletní potřeby,
ručník, utěrka, osobní léky, láhev na pití, může být kapesní nůž, hodí se starý deštník na přebíhání
po tábořišti za deště. Užijete i jakékoliv nafukovací plavidlo.
Kostýmy: světlé jednobarevné tričko – spíš volné a dlouhé. Ozdobíme ho africkou hliněnou batikou.
Černoši mají rádi výrazné zářivé barvy, takže tričko můžete doplnit výrazně zbarvenými kraťasy
nebo sukní. Pokud seženete ještě nějaké africké doplňky jako korálky, výrazné náušnice,
rákosovou sukýnku, přivezte si to také.
Táborová dokumentace:
- 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., měl by mít dvouletou platnost. Po táboře se vrací dětem.
- Kartička pojišťovny nebo její kopie, léky a jejich dávkování – týká se dětí bez rodičů.
Vedoucí tábora: RNDr. Michaela Jelenová, mobil: 605 266 069, e-mail: jelenova@helceletka.cz

Těším se na vás. Míša Jelenová

