
Letní tábor ZAHRÁDKA 2017 - DAVID 

 

10. - 21. července 2017 

 
 

Zaměření a náplň tábora: 

 
Tábor je určen pro děti a dorostence ve věku 9 až 17 let. Je zaměřen na budování křesťanských hodnot 
a pomoc při hledání a prohlubování osobního vztahu s Bohem. Tématem tábora je letos: 
DOBRODRUŽSTVÍ KRÁLE DAVIDA. Tomu budou uzpůsobeny táborové a bojové hry a různá vyprávění 
spojená s možností diskuse. Součástí tábora je také puťák a pro starší děti půldenní brigáda sběru 
kamení nebo dřeva (za pronájem louky, na které tábor probíhá). 
 
 

Umístění tábor, pošta a možnost návštěv: 

 
Umístění tábora: Tábor se nachází v Karlovarském kraji na louce vklíněné do lesů, asi 1 km od obce 
Zahrádka nedaleko Teplé u Mariánských Lázní. GPS: 49°55´38´´N  12°55´45´´E 
 
Adresa tábora: Letní tábor, Zahrádka, pošta Bezdružice, PSČ 349 53 
 
Návštěvní den: neděle 16. 7. 2017 od 13:00 do 17:30 
 
Popis cesty: V Teplé pojedete okolo kláštera a u golfového hřiště odbočíte doprava. Po dalších asi třech 
kilometrech se dáte doleva. V obci Zahrádka je malá náves. Z ní vede doprava štěrková cesta mezi ploty. 
Tou dojedete na louku. Zpravidla je na ní od nás vyjetá cesta, které vás dovedou až k nám (mapy na 
konci). Pokud si nebudete jisti – volejte: Viktor Koláček, 797 972 369.  
 
 

Cena tábora: 

 
Cena tábora:  při zaplacení do 30. 4. 2017 je 2.500 Kč (pro sourozence 2.300 Kč)  
  při zaplacení od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017 je 2.700 Kč 
 
V případě pozdějšího příjezdu či dřívějšího odjezdu dítěte dopravu nezajišťujeme a cena tábora se 
nemění. 
 
 

Přihlášení a placení: 

 
Dítě prosím přihlašte na: http://mlad-tabor.formees.cz/f/tabor-2017/ a následně uhraďte cenu tábora 
převodem na náš účet číslo 107-3361850207/0100, spec. symbol – 106, var. symbol - rodné číslo dítěte 
(u sourozenců nejstaršího dítěte), zpráva pro příjemce - jméno dítěte (jména dětí). 

http://mlad-tabor.formees.cz/f/tabor-2017/


 
 

Storno podmínky: 

 
100% - do 30. 5. 2017 

50% - do 30. 6. 2017 

0% - od 1. 7. 2017  

Výjimečné situace může posoudit hlavní vedoucí tábora a storno uznat – v podstatě jen nemoc dítěte. 

Teoreticky je možný pozdní nástup na tábor, ale opět jen výjimečně a po vzájemné dohodě. 

 
 
 

Doprava na tábor a z tábora: 

 
Na tábor jedeme hromadně vlakem. Na každém nádraží, kde přistupují děti na tábor, bude pověřená 
osoba, na kterou vám včas na váš e-mail zašleme kontakt. 
 
Odjezdy vlaků:  Česká Lípa hl. n.   9:38  sraz  9:10 
   Děčín hl. n.   10:16  sraz  9:55 
   Ústí nad Labem hl. n.  10:47  sraz 10:35  
   Teplice hl. n.   11:05  sraz 10:50 
   Most    11:32  sraz 11:00 
   Jirkov zast.   11:45  sraz 11:30 
   Chomutov hl. n.  11:55  sraz 11:35 
   Karlovy Vary dolní n.  12:58  sraz 11:30 
   (příjezd do Teplé  13:50) 
 
Příjezdy vlaků při návratu z tábora:   odjezd z Teplé   12:54 
       Karlovy Vary dolní n.  13:49 
       Chomutov hl. n.  15:58 
       Jirkov zast.   16:06 
       Most    16:20 
       Teplice hl. n.   16:48 
       Ústí nad Labem hl. n.  17:07 
       Děčín hl. n.   17:43 
       Česká Lípa hl. n.  18:20 
 
Dítě můžete do/z tábora dopravit také sami. V takovém případě prosíme o předání dítěte v pondělí 10. 
7. 2017 okolo 13. hodiny, resp. převzetí v pátek 21. 7. 2017 okolo 13. hodiny. 
 
 

Nástupní list: 

 
Nástupní list najdete zde. V bodě A jej nechte potvrdit lékařem, ostatní části vyplňte sami. Věnujte 
pozornost především datumům a podpisům. 
Bez kompletně vyplněného nástupního listu nemůže být dítě na tábor přijato! 
 
 
 



 

Seznam potřebných věcí: 

Seznam je psaný především pro potřeby mladších dětí, pro starší platí “přiměřeně.” 

Obuv 

 pevné boty: na delší chůzi v náročnějším terénu, nejlépe kožené 

 sportovní obuv: (kecky, botasky) pro hry na louce, pobíhání po táboře apod.  

 holínky: do ranní rosy a do deštivých a blátivých dnů 

 sandály: pro volný čas 

Oblečení + prádlo 

 ponožky: 6 párů bavlněných ponožek + 2 x teplé na spaní 

 spodní prádlo: chlapci 6 x trenky nebo slipy, děvčata 12 x kalhotky 

 plavky 

 zvláštní oblečení na spaní: triko nebo mikinu s dlouhým rukávem a tepláky 

 kalhoty: starší dlouhé kalhoty, 2 x tepláky, 2 x kraťasy 

 triko s krátkým rukávem: 5 x (nejlépe bavlněné) 

 triko s dlouhým rukávem: jako základ do chladnějšího počasí, když je potřeba mít na sobě více 
vrstev 

 mikina: na hry v lese, když není úplně teplo 

 svetr: večer k ohni, na noční hru apod.   

 slabší bunda: nejlépe šusťáková proti větru nebo látková 

 pláštěnka: podobně jako holiny pro deštivé dny 

 čepice či šátek: proti slunci (ne tak pro parádu jako na ochranu proti úpalu) 

 

Hygienické a kosmetické potřeby 

 ručník, kapesníky, utěrka (na svoje nádobí) 

 kartáček na zuby + pasta, šampon, hřeben 

 krém na opalování, repelent 

 

Tábornické vybavení 

 stan: dohodněte se navzájem mezi rodiči, stan je pro 2 - 3 děti 

 spacák + karimatka: vyvarujte se nafukovacích lehátek kvůli dvoudennímu puťáku 

 ešus, lžíce: označte je nějakým způsobem, aby se při ztrátě dobře našly 

 plechový hrneček: (nerozbitný) – poslouží zároveň jako kelímek na čištění zubů 

 baterka: doporučujeme zkontrolovat, zda skutečně svítí + náhradní baterie 

 prádelní šňůra + kolíčky na prádlo: možno domluvit se s kamarádem 

 láhev na vodu: 1,5 l (je nezbytná na puťák) 

 kapesní nůž: bude uschován u vedoucích skupinky a smí být použit pouze pod dozorem vedoucích 

 

Ostatní 

 Bible: nejlépe celou, tzn. Starý i Nový zákon 

 psací potřeby: propisku, pastelky apod. 

 Kapesné: 100 - 200 Kč 

 knížka na čtení, hudební nástroj (pro hrající) apod. 

 pytel na špinavé prádlo: nejlépe plátěný, aby vlhké prádlo nezplesnivělo 
 



Věci nebalte do cestovní tašky, ale do batohu, který dítě samo unese. Bude jej potřebovat i na puťák! Aby 
Vašemu dítěti po návratu z tábora nic nechybělo, doporučujeme zvláště u menších dětí všechny věci 
podepsat.  
 
Pokud vám nějaká důležitá informace chybí, neváhejte a kontaktujte nás. Věříme, že se vašemu dítěti 
bude na táboře líbit a vrátí se domů obohaceno mnoha novými zážitky a zkušenostmi.  
 

za tým vedoucích 
Viktor Koláček 

hlavní vedoucí tábora 
viktor_kolacek@seznam.cz 

797 972 369 
Tábor ZAHRÁDKA 2016 - DAVID pořádá  
zapsaný spolek Isachar se sídlem v Litvínově, Dukelská 424, Litvínov 
IČO: 26614332, www.isachar.cz 
 
 


