
Vážení a milí rodiče, 
 

     rádi bychom Vám poděkovali, že jste pro Vaše dítě vybrali náš letní tábor, který pořádá 
Orel jednota Lomnice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Lomnice u Tišnova. Jak již 
všichni jistě dobře víte, tábor bude probíhat od 2. do 9. srpna 2014 na faře v Osové Bítýšce, a 
protože prázdniny jsou již téměř za dveřmi,  přinášíme Vám tento dopis, v němž naleznete 
všechny potřebné informace ohledně orelsko-farního tábora.  
     Pro letošní rok jsme jako zvolili téma Velká Morava, konkrétně období příchodu a 
působení slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Výběrem tohoto tématu bychom se 
rádi opět více přiblížili k hodnotám, které má křesťanský tábor v dětech prohlubovat, a 
zároveň bychom děti chtěli touto formou blíže seznámit s důležitou součástí historie naší 
země a postavami sv. Cyrila a Metoděje.  
 
 

Nástup a odjezd 

Nástup: v sobotu 2. srpna 2014 v 10.30 hod. v Osové Bítýšce 
Odjezd: v sobotu 9. srpna 2014 ve 14.30 hod. z Osové Bítýšky 
 
 

Ubytování 

Po dobrých zkušenostech z loňského roku jsme se rozhodli, že i letošní tábor budeme 
realizovat na faře v Osové Bítýšce, v sídle Diecézního života mládeže MAMRE. Kapacita fary 
je omezena a rádi bychom dětem poskytli maximální pohodlí, aby se na táboře cítily dobře, 
proto i přes poměrně velký počet náhradníků neuvažujeme o rozšíření kapacity tábora. 
Omlouváme se a děkujeme zvláště rodičům náhradníků za pochopení.  
 
Adresa: DCŽM Mamre, č. p. 1, 594 53 Osová Bítýška (fara je v blízkosti kostela) 
GPS: 49°19'30.386"N, 16°10'3.813"E 
Web: www.brno.signaly.cz/mamre/ 
 
 

Platba 

Částku 2 000 Kč pošlete, prosím, nejpozději do 30. června 2014 na bankovní účet Orla 
jednoty Lomnice (170150968/0300). Každé dítě má přiděleno svůj osobní variabilní symbol 
dle pořadí přihlášení, lze jej najít na orelských stránkách. Ten používejte pro veškeré platby 
za tábor, ať už z FKSP Vašeho zaměstnavatele, nebo přímo od Vás. Částku je možné uhradit 
také hotově u hlavní vedoucí tábora, a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě v období 
od 24. do 30. června 2014 ve večerních hodinách. Hlavní vedoucí kontaktujte rovněž 
v případě, že potřebujete potvrzení pro zaměstnavatele.  
 
 

Pojištění 

Pro všechny děti je uzavřeno úrazové pojištění. 



Co s sebou? 

1. Sepsaný seznam věcí, které má dítě s sebou 

2. Oblečení pro teplé i chladné počasí v množství dle vlastního uvážení, dvoje pevné boty do 
terénu, sandály, holinky, batůžek, spací pytel, elastické prostěradlo, karimatku, pyžamo, bílé 
(ne barevné) bavlněné tričko pro výtvarné zpracování, mýdlo či sprchový gel, ručník na ruce, 
osušku, zubní kartáček, pastu, pokrývku hlavy proti slunci, opalovací krém, plavky, 
nafukovací křidélka či kruh, pláštěnku, baterku, láhev na pití, šátek, propisku, sešit, hudební 
nástroj (umí-li dítě na některý hrát) 

Všechny věci, je-li to alespoň trochu možné, dětem, prosím, podepište! Děti mnohdy samy 
pořádně neví, co s sebou mají přibaleno, a ke svým ztraceným věcem se pak nehlásí.  

3. Cennosti (šperky, elektronika) s sebou dětem raději nedávejte. Po celou dobu tábora jsou 
Vám pro případ nutné komunikace s dětmi k dispozici níže uvedená telefonní čísla vedoucích.  

4. Veškeré náklady spojené s pobytem jsou hrazeny z celkové částky za tábor, kapesné 
dětem slouží pro osobní potřebu. Doporučujeme max. 150 Kč.  

5. Kartičku pojištěnce (originál) 

6. Pokud dítě užívá léky, předejte zdravotnici jejich dostatečné množství v den nástupu. 

7. Jakékoli příspěvky do kuchyně (zelenina, ovoce, marmelády, buchty atd.) jsou vítány. 

8. Nezapomeňte dítěti přibalit repelent na ochranu proti klíšťatům a komárům.  
Doporučujeme také cca 3 týdny před nástupem na tábor užívat vitamín B, v lékárně Vám 
poradí nejvhodnější kombinaci. Nestojí mnoho a funguje jako výborný “vnitřní repelent“.  
 
 

Při nástupu na tábor odevzdáte 

Kartičku pojištěnce (originál), užívané léky, podepsaný repelent, potvrzení lékaře o 
způsobilosti dítěte účastnit se tábora a prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte. Bez těchto 
dokumentů (k dispozici na orelských a farních stránkách) nelze Vaše dítě na tábor přijmout!  
 
 

Strava 

Pro děti je připravena vyvážená strava 5x denně. Nevybavujte je, prosím, zbytečně 
sladkostmi, opravdu to není třeba, přísun cukru bude zajištěn v dostatečné míře. Vyžaduje-li 
dítě nějaký typ diety a tato skutečnost nebyla uvedena na přihlášce, oznamte to nejpozději 
v den nástupu na tábor zdravotnici. 
 
 

Kostým 

Děj letošního tábora bude probíhat v 9. století na území Velké Moravy. Děti budou proto 
potřebovat kostým odpovídající tomuto období. Není třeba shánět v půjčovně dokonalou a 
věrnou kopii dobového velkomoravského oblečení, lze vytvořit něco jednoduchého. Inspiraci 
najdete na internetu. Kostým budou děti potřebovat již při nástupu na tábor.  



Starověké Řecko 2013 – CD s fotografiemi 

Rádi bychom Vám nabídli upomínku na minulý ročník tábora, který se nesl v duchu 
Starověkého Řecka. Pokud byste měli zájem o CD s fotografiemi z loňského tábora (na CD je 
jich opravdu mnoho, cca 1750, na farních stránkách je pouze výběr), pište na email 
kuba.parizek@centrum.cz. CD bude předáno Vašemu dítěti na táboře. 
 
 

Kontakty 

Hlavní vedoucí tábora:  Marie Brázdová, brazdovam@yahoo.com, 603 901 385 

 nám. Palackého 72 (vedle kostela), 679 23 Lomnice 

Programoví vedoucí: Jakub Pařízek, kuba.parizek@centrum.cz, 737 277 624 

 Kamila Sýkorová, ssyki@seznam.cz, 604 532 644 

 
 

Závěrem 

Pokud Vám není něco jasné, rádi byste chtěli ještě něco upřesnit nebo se chcete jen zeptat 
na doplňující informace, obraťte se na nás na výše uvedených kontaktech. 
 
Všechny potřebné dokumenty a některé další informace najdete na orelských 
(www.orellomnice.cz) a farních (www.farnostlomnice.cz) webových stránkách. V průběhu 
tábora budeme na farní stránky průběžně vkládat fotografie z jednotlivých dnů s krátkým 
komentářem, abyste měli přehled o dění na táboře.  
 
Těšíme se na společný týden strávený s Vašimi dětmi a věříme, že si z něj odvezou mnoho 
pěkných zážitků, na které pak budou rády vzpomínat.  
 
Za Orla jednotu Lomnice a Římskokatolickou farnost Lomnice u Tišnova 
 
 

vedení tábora 
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