
Základní informace 

 
Místo tábora: Olší u Telče okres Jihlava 

 

Program: hry v přírodě, vycházky do okolí, koupání, táborová hra inspirovaná 

knihami Letopisy Narnie. Lesní akademie-táborové dovednosti a lesní moudrosti. 

Vedení tábora: 

Mgr. Veronika Martinková, Brněnská 7, Hodonín, tel: 606 652 625 

Mgr. Jiří Vinklárek tel: 603 879 579 

MUDr. Martina Blanářová tel: 721 389 939 

Nina King tel: 723 701 263 

Jana Herzánová tel: 606 811 912 

Instruktoři: Martina Hurychová, Přemysl Skřivánek, Albert Hlobil, Jan Matějka, 

Tereza Tomanová, Petr Macháček, Otakar Bucek, Kamil Trávníček, Filip Lábadi 

 

Adresa tábora: 

 Jméno dítěte 

Tábor Hodonínských dětí 

Jan Dvořák, starosta obce  

Olší u Telče  

588 56 
 Kostýmy    Kapsář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení rodiče a milé děti, 

právě se Vám dostal do rukou Táborový lexikon, který je předzvěstí blížících se 

prázdnin a především tolik očekávaného tábora. Tento lexikon by se měl stát Vaším 

poradcem při přípravě na tábor. Dobře jej opatrujte a nechte doma rodičům. 

 

Další podrobné informace o táboře naleznete na webových stránkách 

www.bublinahodonin.cz a na facebook.com/taborolsi 

 

I. Tábor je nutno zaplatit nejpozději do 15. 5. 2018 – cena tábora 3600 Kč 

Částku je možno platit:  

 1. v hotovosti a to na pobočce Albatros Finance u Jiřího Vinklárka  

2. převodem na účet Bubliny čú: 240901879/ 0300 jako variabilní symbol 

zadejte rodné číslo dítěte.  

Případné odhlášení dítěte je třeba uskutečnit nejpozději 3 týdny před táborem, v 

opačném případě jsme si nuceni účtovat storno poplatek 1500 Kč. 

 

II. Odjezd na tábor v neděli 15. 7. 2018 v 9 hodin (sraz 8.40 hod) z parkoviště u 

finančního úřadu v Hodoníně. 

Na cestu do batůžku sbalit: svačinu 

na půl den (strava začíná v neděli 

večeří), pláštěnku, kapesné a na 

nohy pohodlné boty např. botasky. 

 

K autobusu 15. 7. 2017 s sebou 

přinést: kartu zdravotní 

pojišťovny, prohlášení o 

bezinfekčnosti, potvrzení 

zdravotního stavu dítěte!! 
 

 

 

 

III. Příjezd: sobota 28. 7. 2018 – objednaným autobusem, opět na parkoviště u 

finančního úřadu v cca 14.00 – 15.00 hod. 

Přesný čas příjezdu možno zjistit v So 28. 7. 2017 na telefonech: 

Veronika Martinková 606 652 625 

Nina King 723 701 263 

 

Protože se spí ve stanech typu TeePee, je nutné mít věci uloženy v dřevěném 

(vojenském) kufru, popřípadě ve starším pevném cestovním kufru. Ne v cestovní 

tašce!!! Další věci jako např. - spacák, prostěradlo, boty si děti sbalí do pevného 

igelitového pytle, který bude pevně zavázán a podepsán. 

 

Co s sebou? 

 
- slavnostní  kroj -  viz. obrázek lexikonu 

str. 4  

-kapsář (viz. lexikon str. 4) 

- trenýrky/kalhotky 

- ponožky 

- ručníky (malý a velký) 

- podkolenky/punčocháče 

- trička  

- svetr/ mikina 2ks 

- krátké kalhoty 2ks 

- dlouhé kalhoty 2ks 

- teplejší bundu  

- kšiltovka 

- plátěný šátek 

 

- toaletní papír 

- mycí potřeby (mýdlo, pasta, kartáček, 

šampon) 

- prášek na praní, prádelní šňůra, kolíky 

- opalovací krém 

- kapesníky 

- sprej proti klíšťatům 

- pláštěnka (nedoporučujeme 

jednorázové) 

 

- teplý (péřový) spacák   

- oblečení na spaní (např. termo oblečení 

nebo teplákovka či punčochy) 

- deka nebo karimatka 

- prostěradlo (na zakrytí postele) 

- koupací vesta nebo rukávky – slabí 

plavci 

- plavky (raději 2 ks) 

 

- ešus nebo 2x miska na jídlo (označené) 

- utěrka na nádobí (podepsaná) 

- lžíce (označená) 

- kapesní nůž (rybička) 

- hrneček nebo plecháček s uchem 

 

- batůžek na jednodenní výlet  

- baterka + náhradní baterie 

- píšťalka 

 

- dopisní papír, poštovní známky a 

adresy 

- psací potřeby, sešit nebo blok 

- pastelky a fixy 

- nůžky, jehlu a nitě 

 

- gumáky 

- tenisky, botasky 

- pevné boty 

- boty do vody 

 

- karta zdravotní pojišťovny 

- léky individuální potřeby 

 

- sekyrku 

- pevný igelit rozměru 2x3 m 

- bílé tričko s krátkým rukávem na 

batikování kroje 

- 5 ks starších tenisových míčků nebo 

hadrových koulí 

 

Mobilní telefon a jiné cennosti doporučujeme ponechat doma. Za jejich případné 

poškození či odcizení neneseme odpovědnost. 

 

Všichni musí mít kapsáře – slouží k ukládání věcí každodenní potřeby – nádobí, 

mycí potřeby, baterka a pod. Můžete se inspirovat návrhem kapsáře na zadní 

straně lexikonu. Igelit slouží k zakrytí věcí během velkého deště. 

https://www.facebook.com/taborolsi

