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Týden sportu 7.B, 22. – 24.6.2022 
Číslo školní akce: 202216 

 
Výjezd proběhne v areálu Tábořiště Václav – Turistický camp DISK,  

Horní Kruty 5, 281 46 Horní Kurty 
 

Sraz u školy bude ve středu 22. června v 9:30, odjíždět budeme v 10:15 

Zpět se vrátíme v pátek 24. června odpoledne cca 12:30  

Předpokládaný odjezd z Horních Krut v 11 hodin 

 

Co je v ceně: Cena:  Platební údaje: 

 ubytování 

 strava a pitný režim – středa 
odpolední svačina a večeře, 
čtvrtek 5x denně, pátek 
snídaně a balíček na cestu 

 doprava MHD, dovoz 
potravin a stanů autem 

 vybavení pro program 
v přírodě 

 pedagogický dohled 

1 000, - Kč 

Datum splatnosti 17. 6. 2022 
Použijte variabilní symbol dítěte a 
specifický symbol akce 202216 
Účet: PPF banka a.s. - č.ú.: 
2016970000/6000 

 

 

Vyrazíme společně na tři dny na hranice civilizace s divočinou do táborové základny 
Václav na kraji vesnice Horní Kruty v letním Posázaví. V kempu budeme ubytovaní jen my.  

Táborová základna je vybavena zděnou budovou se společenskou místností a kuchyní, 
kde budeme společně hospodařit. Je k dispozici standardní hygienické zařízení. Žáci mohou 
bydlet buď v chatkách nebo ve vlastních stanech, jak kdo chce – zaznačíte do přihlášky.  

Jistě využijeme také sportovní vybavení v místě – venkovní bazén, stoly na pinčes, míče, 
lakros, pétanque… 

Program výjezdu jsme na přání žáků ponechali v jejich režii – žáci v malých skupinkách 
připravují sportovní a poznávací program pro své spolužáky a jídelníček. Tento plán budou na 
výjezdu realizovat za podpory třídních učitelů.  

Určitě vás čekají jak programy sportovnější, tak i ty, u kterých je potřeba hlavně 
přemýšlet, stejně tak programy, kde budete moci popustit uzdu své fantazii! Ale zejména takové, 
kdy k jejich dokončení pomůže dobrá domluva s kamarády a vzájemná spolupráce. 

Těšíme se, že akce nám pomůže se zase o trochu více jako třída sblížit a že si tři dny 
v přírodě společně užijeme!  

 

S sebou si zabalte:  

- Vše sbalte do batohu, který zvládne dítě unést.  

- Dostatek oblečení na ven i dovnitř do každého počasí (spodní prádlo, trička, kraťasy, 
dlouhé kalhoty, mikinu, nepromokavou bundu, pevnou obuv, případně i otevřenou obuv)  
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- Pokrývku hlavy 

- Plavky 

- Lahev na pití 

- Baterka (ideálně čelovka) 

- Pláštěnka 

- Hygienické potřeby a ručník 

- Repelent a krém na opalování 

- Zábava na volné chvíle – knížku, společenskou hru, hudební nástroj… dle uvážení. 

- Blok a psací potřeby 

- Spacák a polštářek 

- Šátek (na hry – třeba zavázání očí) 

- Středeční svačinu a oběd na piknik 

 

Kdo bude spát v chatce, tak navíc:  

- Prostěradlo 

 

Kdo bude spát ve stanu, tak navíc:  

- Karimatku 

- …a stan, dle domluvy s kamarády. Stany odvezeme autem od školy.  

 
   

Další důležité informace: 
 
Děti si s sebou nevezou mobilní telefony, cennosti, mp3 přehrávače, radia, reproduktory apod.  
 
Doporučené kapesné cca 200,- Kč. 
 
Před odjezdem žáci odevzdají: 
 

 Prohlášení zákonných zástupců 
 Průkaz pojištěnce (stačí kopie) 
 Léky, které pravidelně užívají – Potvrzení lékaře, že předepsal výše zmíněné léky 

s popisem, jak užívat. Zdravotník akce není oprávněn podat lék bez potvrzení od 
lékaře. 
 

Těšíme se na Vás! 
 

Tom Tychtl, Tomáš Titěra a Kamila Prousková  


