
Příměstský volejbalový tábor 2018 

 SRAZ Dopolední aktivita oběd Odpolední aktivita NÁVRAT 

PO 
9.7. 

Čas: 7-7:30  
Místo: Kurty - pěšky 
Vedoucí dne Radim Mitiska 

Trénink – volejbal na 
kurtech 

Chotovice 
O.: Kuřízek + br. kaše,  
Sv.: Třená buchta, ovoce 

dle počasí 
Koupaliště, beach 

Konec: 16:30 - max 17:00  
Vyzvednout děti na kurtech 

ÚT 
10.07. 

Čas: 7-7:30  
Místo: Kurty - pěšky 
Vedoucí dne Martina Hofmanová 

Trénink – volejbal na 
kurtech 

Chotovice 
O.: Rajská omáčka + kolínka 
Sv.: Perník, ovoce 

dle počasí 
Koupaliště, beach 

Konec: 16:30 - max 17:00  
Vyzvednout děti na kurtech 

ST 
11.7. 

Čas: 7-7:30  
Místo: Kurty - pěšky 
Vedoucí dne Martina Hofmanová 

Celodenní výlet do Liberce do gymnastické haly 
Jídlo na celý den (retro sváča = 3 rohlíky, turisťák, paštika Majka, trojúhelníček 

taveného sýra, nebo něco co budou děti jíst + pití) 
Věci na cvičení (cvičí se na boso) 

Návrat v 18:25 
Vyzvednout děti na 
AUTOBUSÁKU 

ČT 
12.7. 

Čas: 7-7:30  
Místo: Kurty – NA KOLE+HELMA 
Vedoucí dne Radim Mitiska 

Výlet na kole (informace 
pro trenéry - 8:35 
autobusem na Prácheň)  

Chotovice 
O.: Rizoto + sýr, okurka 
Sv.: Kynuté koláče, ovoce 

Výlet na kole II část 
Dle počasí koupání ve 
Sloupu 

Konec: 16:30 - max 17:00  
Vyzvednout děti na cyklistickém 
ovále 

PÁ 
13.7. 

Čas: 7-7:30  
Místo: Kurty - pěšky 
Vedoucí dne Lucie Duman  

Honba za pokladem + 
plnění úkolů 
Prosíme, pevnou obuv. 

Chotovice 
O: polévka, buchtičky + šodó  
Sv.: Obložený chléb, ovoce 
Večeře: buřty, chléb 

Honba za pokladem II. část  
Dle počasí koupání 
v Novém Boru 
Stezka odvahy 

Přesání pod širákem, nebo 
v hale, dle počasí 

SO 
14.7. 

 
Budíček 8:00 

Balení Hala u koupaliště 
Sn.: Zbylé buchty, rohlík 

Odchod domů 8:30 – max. 9:00 
Sportovní hala u koupaliště 

 

Vážení rodiče, 

Výše můžete nahlédnou na plán našeho příměstského tábora. V tabulce najdete i jídelníček, pokud prosím dopředu víte, že je zde jídlo, které vaše ratolest 

„nesnáší“ či je na něco alergická, prosím nahlaste tuto informaci vedoucímu hned v pondělí 9.7. (na celý týden), vynasnažíme se je nakrmit něčím jiným. 

Děti nám prosím ráno přiveďte nasnídané, každý den ať mají s sebou batůžek + láhev na pití, kterou budeme dle potřeb doplňovat. Prosím dejte dětem 

malou dopolední svačinku, začínáme obědem okolo 12:00. Dále do batůžku plavky a malý ručník (pokud počasí dopřeje, budeme se krom středy koupat 

každý den). Na cyklistický výlet, prosím nechte dětem zkontrolovat kola, aby byly pojízdná, bezpečná a dejte jim helmu, ta je ze zákona povinná. 

V pondělí 9.7. budeme také vybírat potvrzení od lékaře, potvrzení o bezinfekčnosti (tyto dokumenty najdete na našich stránkách https://jiskranovybor.cz) + 

kopii kartičky – zdravotní pojišťovny.  

Výše uvedený plán bude k dispozici na kurtech u Sokolovny (na dveřích do šaten).  

 

https://jiskranovybor.cz/

