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Milí táborníci, vážení rodiče,

prázdniny jsou už za dveřmi, takže posílám honem všechny informace k našemu každoročnímu 
neopakovatelnému pravěkému běsnění, než se rozutečete za prázdninovými dobrodružstvími. Náš 
tábor pro tentokrát  změnil své působiště, a to na táborovou základnu uprostřed lesů u Obory u 
Kaznějova. Zároveň porušíme i lety zaběhnutý termín na konci prázdnin na 14 dní uprostřed 
prázdnin.

Budeme doufat, že na začátku srpna bude už počasí stálé a hlavně teplé a bez velkých dešťů. 
Tábořiště i program slibují kupu zážitků, ostatně jako každoročně, takže se už můžete těšit. K tomu, 
co vás na letošním táboře čeká a kam to vůbec jedeme, najdete aktuální informace na oddílových 
webových stránkách – www.nezmar.klestil.cz. Mrkněte tam, je tam spousta novinek a hlavně - 
HRÁT SE ZAČÍNÁ UŽ NYNÍ!!!

Odjezde: dne 1.8.2010 v 9 hod. od budovy 21. základní školy, Slovanská alej 13 (mezi konečnou 
tramvaje č.1 na Slovanech a tramvajovým depem). Všichni musí být na místě alespoň 15 min. 
předem, aby stihli zajistit vše potřebné.

Důležité upozorněná: Pokud nechcete hned první den sbírat střepy ze svých keramických výtvorů, 
velice pečlivě je zabalte! To nejcennější z keramiky doporučujeme dopravit si raději vlastnoručně 
na místo.

Konec tábora: dne 15.8.2010 po zbourání tábora a uklizení tábořiště.

Přeprava na tábor je autobusem, proto dětem, kterým se dělá špatně, prosíme, dejte patřičné léky v 
dostatečném předstihu.

Věci nutné k odjezdu: (mimo dalšího vybavení)
– prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (vyplněné a podepsané rodiči v den odjezdu na tábor)
– kartu pojištěnce
– léky, které dítě užívá

Ostatní:
– vybavení dle rozpisu, který slouží pouze jako orientační. Je nutno jej samozřejmě upravit dle 

věku a schopností dítěte postarat se o sebe, co se týká čistoty prádla.
– Ubytování je ve stanech, což je sice romantické, ale klade nemalé nároky na děti a jejich 

vybavení (spací pytel – kvalitní, neboť v srpnu už bývají chladné noci a rána, karimatka 
atd.). Ve stanech je ohniště a postele si děti vyrábějí samy. Doporučujeme dětem věci sbalit 
do kufru, ne do batohu!!!

– Domníváme se, že je o děti, co do kvality jídla, dobře postaráno, proto prosíme, omezte 
balíky s jídlem apod. Pokud snad je zájem, zasílejte pouze trvanlivé potraviny, ale i do těch 
se myši dostanou.

– Nezapomeňte na ochranu proti slunci (krém, pokrývka hlavy).
– Po příjezdu dostane každý oběd, proto stačí svačina na cestu.



– Prosíme o označení ešusu a podobných věcí, které má většina stejné.
– V průběhu tábora jsou zakázány návštěvy. Zveme všechny rodiče a ostatní příbuzenstvo, 

jako již tradičně, na ukončení tábora. Očekáváme Vás v sobotu 14.8.2010 v průběhu 
odpoledne. Jako tradičně počítáme s rožněním nějakého zvířete nebo jeho části. Věříme, že 
nám pomůžete s přípravou i konzumací. Při odjezdu dostanete plánek příjezdu do tábora.

– S případnými zdravotními problémy dítěte seznamte zdravotnici při odjezdu.
– Vzhledem k tomu, že před naším odjezdem bouráme nejen naše stany, ale uklízíme i celou 

základnu, prosíme neodvážejte děti dříve. Již v dopise k přihlášce jsme upozorňovali, že je 
autobusová přeprava velice zbytečně nákladná. Na základě letitých zkušeností 
nezajišťujeme autobusovou přepravu dětí z tábora zpět do Plzně! Odvoz dětí v neděli 
po likvidaci tábora si, prosím, zajistěte individuálně. Pokud by se někde vyskytl problém 
a dítě si nemůžete odvézt, sdělte mi to, prosím, písemně či telefonicky a dopravu Vašeho 
dítěte do Plzně samozřejmě zajistíme.

– Budeme rádi, když nám pomohou s likvidací tábora i rodiče. Každoročně je to pro nás 
obrovská pomoc a za to Vám patří dík. Vzhledem k tomu, že se jedná o stálou táborovou 
základnu, nebude toho tentokrát k bourání tolik, jako ve Žluticích.

– Pokud je někdo přihlášen a nemůže se z vážných důvodů tábora zúčastnit nebo počítá s 
pozdějším nástupem do tábora, musí nám toto oznámit s dostatečným předstihem.

Toť vše veledůležité, takže hurá do příprav. Těm, kdož s námi jedou poprvé, sdělujeme, že ať v 
lehčím tónu, přípravy i průběh tábora jsou zcela korektní.

Pokud budete někdo chtít další podrobnější informace, stačí zavolat.

Takže AHOJ na táboře!
Iveta Procházková
    hlavní vedoucí

Kontaktní adresa:
….

Adresa tábora:
LPT NEZMAR
Táborová základna Obořice
Obora u Kaznějova
331 51 Kaznějov

P.S. POMOZTE NÁM S PŘEVODEM ODDÍLOVÝCH A TÁBOROVÝCH KRONIK DO 
ELEKTRONICKÉ PODOBY NA WWW.NEZMAR.KLESTIL.CZ!!!


