
Sportovní tábor Zbýšov  2. – 16.7.2022 

02.7.2022  je den, kdy očekáváme Vaše dítko v 16.00 hodin v RS – autokemp Zbýšov, okr. Kutná 
Hora. 

Judisti a všichni Ti kdo chtějí odjíždí na kolech z Čáslavi v 14:30 z parkoviště u Podměstského rybníku. 
Odvoz zavazadel bude zajištěn. 

Co všechno budou děti potřebovat naleznete v příloze viz. níže. Léky a potvrzení o bezinfekčnosti  
( nesmí být starší než 24 hodin )   
Potvrzení o bezinfekčnosti budete odevzdávat na místě při příjezdu do tábora naší zdravotnici i 
popřípadě s léky, které děti užívají.   

Budeme začínat večeří, která je naplánována na 18.hodinu, takže děti budou mít dost času na 
zabydlení a poznávání okolí. 

Mobilní  telefony,  tablety  apod.,  jsou  zakázány.  Vzpomeňte si na své dětství, jak bylo krásné 
psát domů dopisy a čekat jestli Vám také nějaké přijdou. Děti na tábor jedou za kamarády, nechme je 
prožít něco na vlastní kůži a pěst bez virtuální reality. Pokud se neobejdete bez informací o svém 
dítěti, tak můžete zejména ve večerních hodinách zavolat na uvedená tel. čísla a my Vám rádi sdělíme 
všechny potřebné informace. 

Kapesné budou mít děti u sebe, tak je na Vašem zvážení jak velký finanční obnos od Vás dostanou. 
Pojedeme určitě na celodenní  výlet a jízda na kole také jistě povede kolem nanuků, limonád apod. 
Jízdní kolo je nutností pro každého účastníka tábora. Nezapomeňte, že jízdní kolo musí být funkční a 
v perfektním technickém stavu s předepsanou povinnou výbavou včetně držáku na láhev a 
samotnou lahví . Každé dítě musí mít také cyklistickou helmu a bezpečnostní vestu. Na děti čeká 
bohatý program,doufejme že i pěkné počasí a s ním spojené koupání, jízda na kole, soutěže, hry, 
divadlo a spousta nových kamarádů a zážitků. 

Končíme 16.7.2022 snídaní, takže děti na Vás budou čekat připravené v 10.hodin. Judisté se opět 
dopraví kolmo zpět do Čáslavi. 

  

Přejeme Vám krásné slunečné letní prázdniny, 

za celý tým Vás zdraví 

Martin Horský 

Judo Čáslav 

tel. 777 004 442, 776 695 328 


