
Cyklistický mini tábor Lysické farnosti 

Kde: fara Lipůvka 

Kdy:  ne 12.7. –  so 18.7.  

 

 

Podrobné informace pro rodiče 

Dětský mini tábor je určen pro vaše dětí – děti z rodin, které jsou členy farností Lysice a Bedřichov. 

Kontakt na vedoucí:  Lucie Růžičková 731 585 710,  Dušan Zimula   607 873 740 

 Všeobecné informace 

Vzhledem k počtu účastníků není náš mini tábor akcí, která by se ohlašovala na KHS. 

Cena za tábor zahrnuje pouze úhradu za ubytování na faře, cenu za jídlo a případné vstupné 
(železnice Drásov, koupaliště). Děti nejsou na táboře pojištěny. Dopravu na místo konání tábora zajistí 
rodiče. 

Na drobné výdaje předpokládáme, že budou mít děti kapesné cca 200,- Kč. 

Vedoucí tábora Lucka Růžičková má zdravotnický kurs a dále ve v místě ordinace praktického lékaře. 

 

Informace o průběhu tábora 

Protože náš tábor je určen pro věřící, součástí táborového života tedy bude i pravidelná modlitba – 
ráno (u snídaně), polední zamyšlení v rámci poledního klidu a večerní modlitba s písničkami (v 
kostele). 

Budíček bude v 7:00, večerní klid v 21:00 pro menší děti, pro starší později. 

Protože některé táborové výlety po okolí budou na kolech budou děti poučeni o základních 
dopravních pravidlech a také o základech péče a servisu jízdního kola.. 

Rámcový program tábora (bude upraven dle počasí). 

Nedělní odpoledne – příjezd, ubytování, seznamovací hry, informace o tom co se bude dít. Dopravní 
výchova. 

Pondělí dopoledne cyklovýlet „Babí lom“, odpoledne koupaliště Lažany. 

Úterý celodenní cyklovýlet na zahradní železnici Drásov. 

Středa dopoledne pěší výlet na Šotolák, odpoledne hra v lese, v podvečer společná mše svatá 
v kostele. 

Čtvrtek dopoledne poutní sv. Kliment, odpoledne koupání Skalička. 

Pátek odpolední závěrečný cyklovýlet na „Jižní portál“ + koupání, závěrečný táborák. 

Sobota dopoledne od 9:00 odjezd účastníků. 

 

 

 



 

Seznam věcí 

Nutné: 

spací pytel, matrace molitanová nebo karimatka, kolo v dobrém technickém stavu, helma na kolo, 

reflexní vesta, plášť do deště, plavky. 

Doporučené: 

Boty na kolo, boty do lesa, sandály, tepláky nebo kalhoty, mikina, spodní prádlo (6x), krátké kalhoty 

(kraťasy), tričko (3x), tílko, pyžamo, ponožky (6x),  ručníky (2x),  ešus, lžíce, hrnek na pití, 

malý baťoh na výlety, lahev na pití na kolo, baterka, hygienické potřeby – kartáček na zuby, 

pastu, hřeben, mýdlo, opalovací krém, repelent, toaletní papír. 

Vlastní hudební nástroj (pokud na něco hraješ a chceš si s námi zahrát), bílé tričko na obarvení, vlastní 

léky – pokud nějaké pravidelně bere.  

 

 

 

Vzhledem k nízké ceně tábora tímto žádáme rodiče, kteří mají tu možnost, aby ze 

svých zahrádkářských přebytků přispěli do táborové kuchyně (Brambory, cibule, 

česnek, mrkev, petržel, okurek, cuketa, ovoce, marmeláda, med, vejce …). Dále 

prosím každou maminku o upečení jedné buchty na snídaně a svačiny.  

 


