
Informace pro rodiče k letnímu táboru 2022 
 

Název tábora: Ztraceni v labyrintu času  
 

Doprava:  

Odjezd na tábor: neděle 17. 7. - Sraz na nádraží v Olomouci nejpozději ve 12:15 (odjezd v 12:45). Můžete své dítě také přivést po 

vlastní ose přímo na tábořiště mezi 14:00-16:00. Na nádraží odevzdáte spolu s dítětem i vyplněný „Nástupní list dítěte“ a 

„Zdravotní posudek“. Do soboty 16. 7. je možné uložit v modlitebně CB (Mariánská 3, Olomouc) spacáky, karimatky a tašky 

s botami dětí – označené jmény, aby své věci na tábořišti našly. Očekáváme, že vše ostatní vybavení si děti povezou vlakem ve 

velkém batohu. 

 

Návrat z tábora: středa 27. 7. 

Je více, možností, kde a jak dítě budete moci vyzvednout:  

- V Olomouci na nádraží (17:12) 

- Přímo na tábořišti (nejpozději do 13:00, ale je potřeba se domluvit individuálně) 

- Můžete přijet na tábořiště už 26. 7. večer a zúčastnit se s námi závěrečného táboráku a další den s dětmi odjet.  
 

Místo tábořiště: Dolní lomná 

Tábořiště se nachází na louce na břehu říčky Lomná pár kilometrů od Jablůnkova.  

Pro lepší představu si můžete tábořiště prohlédnout na tomto odkaze 

Vybavení tábořiště:  

- Voda: u tábořiště teče říčka, ve které je možné se koupat, pitná voda je přivedena z vodojemu přímo do tábořiště 

- Ubytování dětí: po dvojicích ve stanech s dřevěnými podsadami a plachtovou střechou 

- Společné prostory: zastřešená jídelna, společný stan, ohniště a louka 

- Na tábořišti není k dispozici elektrika 
 

S sebou:  

Velký batoh na všechny věci (tašky přes rameno a kufry jsou velmi nepraktické, děti se s nimi těžko vláčí), malý batoh na 

výlet, spacák, karimatka, PET-lahev s pitím, oblečení dle potřeby, plavky, pláštěnka, holínky, sandále, pevné boty na sportování, 

hygienické potřeby, ešus a lžíce (může být i plastová miska), hrneček (plecháček nebo plastový), Bible, kapesní nožík (pokud bude 

chtít něco vyřezávat), menší svačinu na cestu, opalovací krém, repelent, kapesné na táboře děti využijí maximálně jednou během 

celodenního výletu. Je možné si také vzít hudební nástroj, který obstojí v přírodních podmínkách. Používání mobilních telefonů a 

jiných elektronických zařízení je na táboře zakázáno. Případný kontakt s rodiči může být zprostředkován přes telefony vedoucích.  
 

Nástin táborového programu:  

Děti budíme zpěvem písní, ke kterým se postupně všichni přidávají, jak vylézají ze stanů. Když jsou všichni venku, následuje 

společná rozcvička na louce. Po rozcvičce fyzické je hygiena a rozcvička mysli (dostanou šifru na luštění) a poté snídaně. Po snídani 

máme duchovní program (letos si budeme vyprávět příběhy ze života krále Davida) a zbytek dopoledne se ponese v duchu 

workshopů. Ty probíhají tak, že každý vedoucí si vezme pár dětí a má pro ně nachystaný program (sportovní hry, vyrábění, 

poznávání rostlin, tábornické dovednosti, zpěv…). Po obědě je polední klid a volný čas na spontánní společné aktivity. Součástí 

odpoledního programu je velká hra na motivy celotáborového příběhu. Po večeři je večerníček (scénka jedné družiny), hry a 

táborák. Před spaním se rozdělíme na menší skupinky a vracíme se v rozhovoru k rannímu programu, hodnotíme den, modlíme se 

a v poklidu uzavřeme den. V noci nás hlídá hlídka.  
 

Kontakty: 

- Hlavní vedoucí: Dalimil Staněk (734 105 747)  

- Zdravotník a zástupce hlavního vedoucího: Vojta Zálešák (702 056 005) 

- Přihlášky a platby: Katka Zatloukalová (734 320 282) 

Zaštiťující organizace:  

- Dorostová Unie z. s. a Sbor Církve bratrské v Olomouci  

https://mapy.cz/s/lulanupano
https://www.youtube.com/watch?v=uun3-YLMO9I

