
Školní rok v Bradavicích 30. 6. – 19. 7. 2019   

Jedeme na kole. 

ODJEZD DO BRADAVIC: 10:50 ve vestibulu hl. nádraží v Brně, vlak odjíždí z 
nástupiště 9 !

"
  v 11:27. 

NÁVRAT: 16:30 vlakem ze směru České Budějovice, Třebíč, Náměšť n. Oslavou. 

ŠKOLNÉ (stejně jako předchozí roky): 3 100 Kč (sesterská sleva: mladší platí 2000 
Kč; bez rozdílu do kterého ročníku sestry chodí) 

ZPŮSOB PLATBY: pouze na účet 1479802017/3030 převodem (do poznámky 
napište jméno čarodějky) 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:  Odevzdání přihlášky - nejpozději na výpravě s rodiči 1. 6. 
2019 

Zaplacení školného - nejpozději do 1. 6. 2019 

Nezapomeňte na kontolu vlasů (odvšivení) 

Dokumentace vybíraná na srazu 30.6. (do jedné eurofolie nadepsané jménem 
vložte): 

- podepsaný nástupní list (nezapomeňte na kontrolu vlasů) 
- souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte 
- prohlášení o zdravotní způsobilosti (kdo neodevzdal spolu s přihláškou) 
- kopie průkazky pojišťovny 
- léky, které dítě užívá 

Adresa tábora: 

Vyriony YMCA SKAUT 
Markvarec kavárna Do Mlejna 
pošta Dačice, 380 01 

GPS souřadnice tábořiště: 46°6’26.622‘‘N15°17’37.533‘‘E. 

Cesta: 

TAM: pojedeme vlakem do Počátek (vlaková zastávka Počátky – Žirovnice), poté na 
kole na tábořiště (cca 25 km) 

ZPĚT: na kole do Počátek, poté vlakem do Brna 

S SEBOU: do brašen: jídlo a pití na celý den, pláštěnku, vhodnou obuv na kolo, 
vybavení na kolo 

Vedení tábora: 

Vedoucí tábora: Čatní, Alexandra Sabolová (604 101 288) 
Zdravotnice: Garnett, Lenka Marková (723580950) 
Hospodář: Garnett, Lenka Marková (723580950) 
Kuchařky: Rooney, Adéla Kovalíková (731 454 360)  a Bryn, Zuzana Vašinová 
(776 673 510), 
Táborová hra: Garnett, Čatní a mnoho dalších 
Stavěčka: Elvyn, Radka Kobzová (775 416 406), Miridy, Kristýna Fuchsová 
(605 373 388) 

Doprava vybavení: 

- vše je nutné sbalit do jedné výrazně podepsané banánové krabice (i 
s víkem a dobře převázané provázkem, krabice bude sloužit k uložení věcí) a 
velkého batohu 

- čas odnosu i vyzvednutí věcí bude upřesněn na www.vyriony.org 

Vzkaz z kuchyně: 

Uvítáme příspěvky do táborové kuchyně (marmelády, kompoty, ovoce, zeleninu…). 
Tyto příspěvky doneste prosím na klubovnu společně s věcmi sbalenými na tábor. 
Budete-li chtít něčím přispět, napište SMS nebo mail Rooney, kolik čeho donesete, 
aby jídlo mohla zakomponovat do jídelníčku J  

Balíky: 

- v případě, že budete posílat dceři balík, pošlete SMS Bryn (776 673 510) 
- posílejte prosím balíky s dostatkem věcí pro celý tábor (buchty, ovoce, 

zeleninu) budete-li posílat balík jednotlivci, posílejte jen menší množství jídla, 
každoročně se potýkáme s přebytky sladkostí na konci tábora, což svědčí o 
tom, že na nedostatek sladkostí se na táboře netrpí J 

Návštěvní den: Nebude. Tábořiště máte možnost navštívit během stavby tábora, kam 
jste srdečně zváni J 

SLEDUJTE PROSÍM STRÁNKY A MAIL, MOHOU SE OBJEVIT DALŠÍ 
PODSTATNÉ INFORMACE! 

Na všechny se těší Bradavický učitelský sbor J 


