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Dodatečné informace k táboru
● Rádi bychom připomněli, že vzhledem k blízkosti státních hranic a turistické atraktivitě           

německé strany Krušných hor bude každý účastník tábora potřebovat občanský         
průkaz nebo pas. K tomu se váže i doporučení dát dítěti kapesné ve výši 8 - 12 euro                 
místo korunového.

● V rámci táborového programu budeme potřebovat PET lahve. Velmi bychom uvítali          
kdybyste nám pomohli a nasbírali na každé dítě cca 10 dvoulitrových PET lahví s             
víčky (lahve můžou být i 1,5 litrové, ale o to víc).

● Stejně jako loni, i letos si část programu zajistí účastníci tábora metodou “sami sobě”.             
Bude to možnost předvést svůj zájem či dovednost a nadchnout pro ni i ostatní. Vymyslet              
můžete cokoliv, od sportovní hry po kurz přípravy pravé italské pizzy. Abychom však            
stihli předem sehnat potřebné věci, prosíme o sepsání účastnického programu a          
jeho přípravu už před táborem. Potřebné rekvizity pak prosím nahlašte mailem:          
libima@centrum.cz

Odjezd na tábor
Vzhledem k tomu, že odjezd na tábor se koná pěší nebo cyklo formou, domluvili jsme odvoz               
zavazadel spolu s táborovým vybavením (náklaďákem). Ten ale odjíždí dříve, je tedy třeba velká             
zavazadla (kufry, krosny, kytary) dopravit do klubovny s předstihem. Zavazadla budeme v           
klubovně shromažďovat 2. července mezi 18 a 20 hodinou. Po domluvě možno i jindy,             
nejpozději však 3. 7. ráno.
Samotný odjezd je stanoven na 6. července v 9:00 od klubovny. Zde se rozdělíme na              
pěší a cyklo skupinu a vyrazíme na tábořiště. Obě skupiny čeká trasa cca 15km, kterou si v                
případě nepřízně počasí zkrátíme autobusem nebo lanovkou. S sebou Vám stačí malý batůžek s             
nepromokavou bundou a svačinou a samozřejmě dostatek pití.

Návštěvní den
Jako každý rok vyhlašujeme návštěvní den, kdy můžete navštívit tábor, seznámit se s okolím a              
vybavením tábora a prohlédnout si stany Vašich ratolestí. Návštěvní den bude probíhat v            
sobotu 20. července od 10 do 18 hodin. Pokud přijedete autem, doporučujeme parkovat ve             
Fojtovicích nebo na parkovišti na Komáří hůrce. K tábořišti je to následně 2, resp. 4 kilometry.               
Na cestu k tábořišti platí zákaz vjezdu. Tábořiště naleznete, pokud půjdete z Fojtovic po polní              
cestě přímo na sever asi 2 km, na souřadnicích: 50°44'1.138" severní šířky 13°51'38.278"            
východní délky (v návštěvním dni zřídíme pro vás značení z Fojtovic). Prosíme, abyste odolali             
pokušení navštívit tábor v jiný den, protože takové návštěvy podlamují morálku ostatních           
táborníků, kterým se pak stýská.

Kontakty na vedoucí tábora
Vůdce tábora                Martin Libich                             724 717 891                   libima@centrum.cz
Zástupce vůdce            Jan Kolman – Piškot                608 365 379                 kolman.jan@gmail.com
Zdravotník                    Ho Thi Dieu Hien – Linda      776 323 684                 Hien.hothidieu@gmail.com
Hospodář tábora         Ludmila Sirková                        608 420 325                 ludmila.sirkova@gmail.com


