
TÁBOR  KRASLICE  2017  - INFORMACE  PRO  RODIČE 

Vážení rodiče,   

tak jako v předchozích letech i letos připravujeme letní tábor pro děti. Uskuteční se 

v prvním červencovém týdnu 2017 na zahradě evangelické fary v Kraslicích. Tábor je otevřen pro 

všechny děti bez rozdílu. Požadovaný věk dětí je 7–13 let. Začátek tábora je v neděli 2. července 

odpoledne mezi 15. a 17. hodinou. 

Děti nemusí mít s sebou ani karimatku, ani matraci, jen spací pytel. Prosíme, abyste dětem 

dali s sebou kromě běžných táborových věcí také prostěradlo s gumou. Děti nemusí mít s sebou 

žádnou jídelní misku ani příbor – v táborové jídelně jíme z talířů. Nedávejte dětem ani jídlo – děti 

mají pětkrát denně jídlo včetně ovoce, sladkostí atd. Dětem nemusíte dát na tábor žádné kapesné; 

nebudou ho potřebovat. 

Nedávejte prosím dětem s sebou ani žádné drahé věci, aby je děti na táboře neztratily. 

S mobily to chceme udělat stejně jako loni: pokud jim vůbec jejich mobil dáte na tábor s sebou, tak 

ho budou mít uschovaný u svých vedoucích a dostanou ho každý den vždy jen v době poledního 

klidu, tedy asi mezi 13. a 14. hodinou, abyste jim mohli zatelefonovat.  

Pokud budete chtít nějaké informace od vedoucích, můžete telefonovat na tato telefonní čísla: 

1. Ředitel tábora: David Braha, 605 295 807     
2. Hlavní vedoucí: Michal Veselovský, 721 548 264 
3. Vedoucí u velkých dětí 

 Joel Krejčí, 604 392 193 

 Gabriela Brahová, 773 056 434 
4. Vedoucí u malých dětí  

 Michal Veselovský, 721548264 

 Kristina Kučerová, 721 259 010 
 

Své dítě můžete také v průběhu tábora navštívit. Nejvhodnější dobou k návštěvě je doba 

poledního klidu, v případě nutnosti kdykoli jindy. Pokud dítě navštívíte, prosím nenoste mu žádné 

sladkosti, není to fér vůči ostatním dětem. 

 Ukončení tábora plánujeme na neděli 9.července ve 14 hodin, kdy budou mít děti svůj 

závěrečný koncert pro rodiče. Budeme rádi, když na tento dětský koncert přijedete a své dítě si 

odvezete až po koncertu. ( koncert trvá cca 1 hodinu) Po koncertu se můžete ještě před svým 

odjezdem zdržet na kávu a zeptat se vedoucích na své dítě, jak zvládlo tábor. 

V příloze posílám přihlášku na tábor a formulář pro vyjádření dětského lékaře. Prosím, 
pošlete mi vyplněnou přihlášku nejpozději do konce května. Děkuji. Vyjádření od lékaře pošlete 
pokud možno ve stejném termínu, případně i později. Přihlášky, formulář pro lékaře i tento dopis 
můžete kopírovat podle potřeby – pro své známé a přátele.  

Platbu 1.100 Kč za týdenní pobyt na táboře zaplatíte u mě nejpozději v den nástupu dítěte 
na tábor. Můžete to také zaplatit před táborem. Pokud chcete platit fakturou z FKSP a podobně, 
pošlete prosím email s podrobnostmi na liana.brahova@seznam.cz. 

 
 S pozdravem za vedení tábora  David Braha, Michal Veselovský 
       
V Kraslicích dne 15.dubna 2017 
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