POBYTOVÝ TÁBOR
CHATA NEBÁKOV, MLADĚJOV V ČECHÁCH
Turnus: I.

Po stopách až tam, kde příroda zpívá
Termín: 10. – 14. července 2017

Pedagogové:
Tomáš Pospíšil tel: 776 703 353
Petra Fialová tel: 739 064 483
Kateřina Papoušková tel:739 436 615
Organizační informace:

1) 
sraz v 8:15 na nádraží v Černošicích (odjez vlaku v 8:44)
na místě srazu prosíme odevzdejte v podepsané obálce:
● bezinfekčnost,
● kopii kartičky pojištěnce,
● papírek s telefonními čísly na rodiče, případně s popisem zdravotního
omezení/alergie/diety/speciálních potřeb v jiném smyslu,
● kapesné dle uvážení rodičů
2) po 12. hodině dorazíme do obce Malechovice a odtud nás čeká ještě cca 3km pěší chůze do
tábora – oceníme proto, pokud se vám podaří zabalit dítěti věci do (pouze) jednoho hlavního
zavazadla 
(nejlépe turistického batohu-ten nám z Malechovic do tábora převeze auto, do
Malechovic však s batohem musí děti dojet samy!) a jednoho malého batůžku na výlety
,
který bude obsahovat pití a velkou svačinu (obědosvačina), pláštěnku, případně (není nutné)
podsedák.
3) ubytujeme se v rekreačním areálu Chata Nebákov v chatkách po 2-4 (viz
http://www.chatanebakov.info/), strava 5krát denně+pitný režim zajištěn v areálu
4) jakmile bude po příjezdu chvilka klidu, napíšeme vám SMS, že jsme v pořádku
dorazili..pokud to budete považovat za nutné, můžete se během tábora poptat, jak se máme
(pište prosím SMS a my se vám ozveme, jakmile budeme mít prostor) - myslete ale prosím na
to, že v momentě, kdy mluvíme s vámi, nemůžeme se věnovat vašim dětem. NA
NEBÁKOVĚ JE ŠPATNÝ SIGNÁL. JE MOŽNÉ, ŽE NEBUDEME REAGOVAT HNED!
5) budeme si užívat krás kraje a pomůže nám v tom i adekvátní vybavení.Sbalte prosím do
jednoho velkého turistického batohu: Sportovní oblečení a obuv dle předpovědi počasí,
oblečení na spaní (budeme spát v postelích s peřinami), hygienické potřeby, pláštěnku,
holínky, pokrývku hlavy, plavky, repelent, krém na opalování, baterku nebo čelovku, blok a
psací potřeby, oblíbenou knížku, případně hračku, šátek(na hry). Kromě velkého batohu
prosím přibalte i malý batůžek na výlety a lahev na pití.
Naopak nedoporučujeme s sebou brát cennosti a především elektroniku včetně mobilních
telefonů.

6) 
návrat vlakem v 18:48 do Černošic (případně možnost vyzvednout dítko v 18:12 na
Hlavním nádraží - v tom případě nám prosím dejte vědět předem)
V případě jakýchkoli nejasností neváhejte se nám ozvat! Rádi poradíme například s
vybavením a rádi budeme předem vědět o případných speciálních potřebách nebo
zvycích vašeho dítka (zvláštnosti v dietě, spánkovém režimu, zdravotním stavu apod.).
A co nás vlastně čeká?
Naším cílem je umožnit dětem prožít (nebo spolu s dětmi prožít) něco z poezie opravdových
prázdnin jakou nám dospělým připomínají třeba knihy Julese Verna (nebo každému jiné:).
Čekají nás dny plné dobrodružství, objevování neznámého, výlety nádhernou přírodou,
příjemné pobytí u nedalekého rybníka, hry..Celé naše putování začne v historické Fantově
budově, kde poprvé otevřeme mapu do míst, která na nás čekají. Dozvíme se, že míříme do
kraje, který už svým názvem poezii slibuje – do Českého ráje. Postupně se naučíme v mapě
orientovat tak, abychom se mohli společně rozhodovat, kam povedou naše další kroky. Za
dobrodružstvím se vydáme na ta juplné hrady v okolí (Kost,Trosky,Sobotka). Za romantikou
vyrazíme do lesů brouzdat se místními potůčky, pozorovat lesní zvěř a sbírat co nám les
ukáže ze svých pokladů (a zkusit si z nich uvařit třeba čaj). Za pohodou a odpočinkem
můžeme v teplých a slunečných dnech zamířit k blízkému rybníku a v podvečer rozděláme
ohýnek a opečeme buřty.
Těšíme se na Vás
Vaši
Tomáš, Petra, Katka

