
POKYNY HURÁ, JEDEME 
NA TÁBOR 2020 

TURNUS PRO PŘEDŠKOLÁČKY A 1. STUPEŇ ZŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek 
v neděli dne 16. srpna 2020 od 15 hodin do 

17 hodin přivážejte svá dítka a bude otevřena 

přijímací „recepce“, kde se doplní potřebná 

administrativa, stavíte si stany, ubytováváte 

se a také se neformálně se seznamujeme s 

prostředím a sami navzájem.  

Konec 

v sobotu dne 22. srpna 2020 od 10 hodin do 

11 hodin si vyzvedněte své ratolesti. Výjimku 

tvoří rodiny, které se společně zúčastní 

festivalu, ty vyzvedávají své děti po domluvě 

s námi mezi 12.30 a 13.30 hod. 

JIZBICKÝ FESTIVAL 

DNE 22. 8. 2020 

15 LET CENTRA PRO VŠECHNY 

14-16 hod sportovní a zábavné aktivity 

na koupališti Zavadilka 

15-17 hod dobrodrúžo … stezka lesem 

z koupaliště k nám na táborovou zahradu 

16-18 hod zábavné aktivity u nás, 

diskotéka v maskách, vystoupení akrobatek 

20 hod Crossband koncert 

Před akcí je třeba přeparkovat ke koupališti! 

Vše bude označené, aby se nikdo neztratil  

OSLAVME SPOLU NAŠE KRÁSNÉ NAROZENINY 

Popis cesty a parkování 
z Nymburka na Mladou Boleslav přes 

Všechlapy a Krchleby, před Zavadilkou odbočit 

vpravo na Jizbice, projet vesnicí stále do kopce 

a dále: 

Rodiny s dítkem ZPO – jedete jako vždy u 

Zvoničky ostře vlevo do slepé ulice a vjet 

vpravo do areálu před stodolu 

Ostatní rodiny – od Zvoničky druhá 

odbočka vlevo, objet po cestě okraj hřiště, 

vstup zahradou 

V den odjezdu parkujte také tak, vyhneme se 

velkým tlačenicím. Na festival je nutné 

přeparkovat na Zavadilku ke koupadlu.  

Děkujeme za pochopení! 

 

 

Co byste měli učinit ještě před vypuknutím tábora: 

 Odeslat či osobně předat /jak kdo má možnost/ vyplněnou přihlášku – pro předškoláky. Zaslaná přihláška je 
ZÁVAZNÁ i bez následně uhrazené táborové platby a vztahují se na ni storno podmínky. Příslušnou částku uhradit 
na účet spolku č. 202972297/0300. Potvrzení o platbě vám bude dáno na vyžádání při příjezdu na tábor. Tato 
částka je především na potraviny 5x denně pro vaše dítka a částečně i pro asistenty, kteří se o vaše dítka budou 
starat, na technické zázemí a potřebnosti nutné k provozu. 

 Pokud chcete, můžete se po telefonické dohodě přijet do Jizbic před táborem podívat, kde to vlastně vaše 
ratolesti, a hlavně za jakých skautských podmínek, budou trávit prázdninový týden  

 Vyplnit osobní/zdravotní dotazník, který nám zašlete e-mailem na jizbice.cpv@seznam.cz, abychom se 
s asistentkami seznámili s vašimi dětmi, dozvěděli se předem o jejich potřebách. 

PRO LETOŠNÍ ROK MUSÍTE VŠICHNI MÍT POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti (toto 

potvrzení dle doporučení KHS by mělo být vydané v roce 2020). SPADÁME do zotavovací akce. Jestli 

vaše dítko bylo na škole v přírodě, tak ho doma už máte.  

 Dále musíte všichni mít běžnou bezinfekčnost a COVID bezinfekčnost, kterou 

podepisujete již vy a datum musí být den před táborem či den nástupu.  
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Co byste asi tak měli vědět, než dorazíte na tábor: 

Co nás čeká a nemine? Celotáborová hra na téma 
AVENGERS! Za příznivého počasí budeme cestovat 

v okolí tábora, kde je les, rybníky, koupaliště, zkrátka 
krásná příroda a zdravý vzduch. Pokud nebude příznivé 
počasí, můžeme se schovat ve stodole, kde je spousta 

prostoru na hry  V případě opravdu ošklivého, 
nepříznivého – bouřlivého počasí můžeme aktivity 

přesunout do další budovy. 
V průběhu celého dne bude střídat aktivity, jako je 
tvoření, sportování, tancování, procházky a další 
všemožné aktivity, na které si jen vzpomenete  

Vstávat budeme okolo půl 8 a chodit spát v 9 hodin. 
Jíme 5x denně v jídelně ve stodole. Ešusy, příbory a 
podobné věci nebudete potřebovat, protože naše 

kuchyň je plně vybavena. 

Během celého dne bude v barelech připravena šťáva, 
čaj či voda  Podle počasí a přání účastníků. Ke 

snídani je mléko, kakao či čaj. Po zbytek dne pijete ze 
svých zásob – toho, co mají vaše děti nejraději. 

O vaše děti se budou starat dobrovolníci, kteří konají 
svojí pomoc nezištně, ve svém volném čase a na vaše 

děti se těší. Jedná se především o středoškoláky 
z Nymburka či Poděbrad a letos poprvé i anglicky 

hovořící zahraniční dobrovolníci. Jsou dětem k ruce 
během programu, jídle i hygieně – zkrátka se vším, co 

bude vaše dítko potřebovat  

Po celou dobu bude přítomna zdravotnice zotavovací 
akce a do skupin se budeme snažit dělit i tak, aby 

v každé skupině byla nějaká studentka zdravotnické 
školy či někdo jiný s kurzem zdravovědy. Na každou 

cestu se bere i pohotovostní lékárnička a lékárna velká 
je v táboře a plně vybavena. Pokud máte děti užívající 

léky, nezapomeňte je doma a pokud mají  určité 
potřeby na léky, informujte nás a vezměte také 

s sebou  

 

 

Další technické i netechnické možnosti pobytu: 

 elektřina – K dispozici je koutek na nabíjení mobilů, 

tabletů, powerbank či baterek do fotoaparátů. 

 lednička – Spešl potraviny pro táborníky je možné dát do 

erární ledničky, vše je třeba podepisovat. 

 sklep – Přivezené pití a i nějaké to jídlo si můžete pro své 

účely dát do chladnějšího sklepa, aby se vám ve stanu 

nepletlo a nevařilo v případě veder. 

 odpočívací koutek – Určitě je možnost využít prostor 

stodoly k odpočinku, a to nejen polednímu. 

 koupelna, WC – Máme plně vybavené a bezbariérové 

koupelny i WC s pitnou vodu z vodovodu. 

 trampolína – Trampoška je zabudovaná do země, nemá 

ochrannou síť, ale vždy dbáme na maximální bezpečnost. 

 altán –Krytý prostor přes den, kdyby pršelo a stodola 

nám byla náhodou malá-:) Prostor pro venkovní povídací 

hry, místo pro večerní posezení, venkovní hřiště 

 zahrada – místo pro stany a radovánky, je plná stromů, 

po kterých prosím nelezeme 

HOZENÁ RUKAVICE PRO DOBROVOLNÍKY, 

ideálně silné tatínky 

 

Vzhledem k dané situaci k nám bohužel nedorazila žádná 
firma na přípravu tábořiště a vylepšení našich táborových 
prostorů, takže hledáme silné paže pro tyto činnosti, aby si 
to vaše děti ještě více užily: 

 vypnutí lanovky – dotáhnutí ocelových lan a 

zakotvení lan –nejtěžší práce 

 zpevnění lanových překážek – dotáhnutí ocelových 

lan 

 zpevnění provazových prolézaček – převázání 

provazů 

 oprava naší megahoupačky - vyměnit prasklé 

dřevo 

 

Co všechno s sebou nutně potřebujeme? 

 potvrzení o zdravotní způsobilosti, bezinfekčnost, průkaz pojištěnce ( prosíme kopii) 

 vlastní stan, spacáky, karimatku či matraci, polštářek, prostěradlo 

o pokud nemáte vlastní stan, můžeme vám nabídnout náš erární (ale je nutné nahlásit předem) za 

symbolickou cenu 30,-Kč/den na osobu zapůjčit. To znamená za 180,-Kč na ten týden (platba 

v hotovosti na místě). Dostanete i matraci, NUTNÉ MÍT PROSTĚRADLO!  

 1 balení (ne)ochucené vody, která chutná vašim dětem – bude pro osobní potřebu, můžete skladovat ve 

sklepě. 

 balení 4x toaletního papíru (pro hygienu i pro výtvarku), odevzdává se do bílé skříně 
 papírové kapesníčky v krabici!!! a vlhčené ubrousky (balení 72 ks), určené pro výtvarné činnosti a do 

jídelny. Odevzdává se do bílé skříně. 
 pokud je vaše dítko na plínkách, prosíme o přibalení jednoho balíčku pytlíků na pleny, ve kterých se budou 

vyhazovat. ZÁROVEŇ PRO PLENKAŘE VYŽADUJEME NEPROMOKAVÉ PROSTĚRADLO!!! 
 léky, které dítko užívá – vše podepsané, v originálním balení či v lékovce na celý týden 
 světlé bavlněné tričko, které si budeme zdobit 
 karnevalovou masku na téma Avengers (jakýkoli superhrdina ) 

 



 

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 

ZAVAZADLO 

o cestovní taška či kufr se jmenovkou dítěte 

o batůžek na výlety 

 

OBLEČENÍ 

o trička s krátkým rukávem 

o trička s dlouhým rukávem 

o kraťasy, šortky 

o tepláky 

o mikina 

o větrovka/šusťáková bunda 

o plavky 

o spodní prádlo 

o ponožky 

o pyžamo 

o kšiltovka 

o pláštěnka 

 

OBUV 

o holínky 

o sportovní uzavřená obuv 

o sandále 

o neklouzavé nazouváky vhodné k bazénu 

či do sprchy 

 

HYGIENICKÉ POTŘEBY 

o kartáček a pasta na zuby 

o sprchový gel 

o šampon na vlasy 

o opalovací krém 

o repelent proti klíšťatům a hmyzu 

o hřeben, případně gumičky a sponky 

 

OSTATNÍ NEZBYTNOSTI 

o baterka /s náhradními bateriemi/ 

o nebo čelovka 

o sluneční brýle 

o kšiltovka či klobouk 

o pracovní triko 

o rukávky či jiné pomůcky pro neplavce 

o oblíbená knížka či hračka  

o dobrůtky, které má dítě rádo ( po 

příjezdu se dává do jedné skříně – 

nechceme mravence ve stanu  ) 

o kapesné dle uvážení (do 200 Kč 

v drobných mincích) – dát do podepsané 

peněženky a dle potřeby předat 

asistentovi 

 

VŠE PODEPSAT!!! Nepodepsané věci opravdu již archivujeme! 

Dáváme na charitu  

 

OSTATNÍ INFORMACE A KONTAKTY¨ 

 douhrazení členských příspěvků (200 Kč) a vyplnění přihlášky do spolku na každé dítě na táboře - tábor 

je totiž dotován jen pro členy spolku. Členskou přihlášku si můžete elektronicky předvyplnit, zaslat a 

případně též uhradit elektronicky na výše uvedený účet. Znovu zdůrazňujeme, nehradit ČP a tábor 

dohromady!!! Nutno zvlášť, děkujeme. NELZE UHRADIT V HOTOVOSTI!!! 

  UPOZORNĚNÍ: každý člen je pojištěn PRO ÚRAZ, což pro nás organizátory, když jsme stále „jednou 

nohou v kriminále“ je dost důležitý aspekt, ale NEJSME POJIŠTĚNÍ A POJISTITELNÍ na to, když vaše 

dítko rozbije něco centráckého. Proto prosíme o pochopení v řešení této situace, kdy se to řeší 

pojištěním vaší domácnosti, pojistkou tzv. „na blbost“ 

Na koho se můžete obrátit? 

karbanova.veronika@seznam.cz – vedoucí tábora (Veronika Karbanová) – pro jakékoliv dotazy týkající se programu, 

struktury tábora atd.,tel.: 725 441 257. Po dobu tábora prosím o SMS. Máme tu špatný signál, tak abychom se 

vůbec domluvili  

centrumprovsechny@seznam.cz – veškeré info o táborech , předsedkyně CPV (Martina Kučerová) 

jizbice.cpv@seznam.cz, kupcova.cpveznam.cz – táborová administrativa – přihláška, finance atd.  
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