
Tábor světlušek na Lipnici 3.-16.7 (ne-so) 2022 

SRAZ: v neděli v 7:40 na Zvonařce (bude ještě upřesněno, po definitivní domluvě 

s dopravcem), vybírání táborových beden bude v pátek 1.7. (konkrétní čas bude upřesněn).  

NÁVRAT: bude upřesněn, ale počítejte s návratem okolo 16. hodiny (po návratu bude 

hromadný přesun na parkoviště za Tescem, kam budou přivezeny věci (bedny a batohy)) 

CENA: 3 200 Kč (sesterská sleva: mladší platí 2000 Kč; bez rozdílu na které tábory sestry 

jedou – světlušky x skautky) 

ZPŮSOB PLATBY: POUZE převodem na účet, číslo účtu: 291900761/0300  

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY A PENĚZ: letos ONLINE na webu, nejpozději do 

20. 6.; pokud jste z jakéhokoliv důvodu nestihli vyplnit přihlášku do 20. 6., kontaktujte Theiu  

 

Dokumentace vybíraná na srazu (do jedné obálky nadepsané jménem dítěte vložte): 

- podepsaný nástupní list dítěte 

- prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte  

- léky, které dítě užívá 

 

Adresa tábora: 

Vyriony Brno 

Markvarec kavárna Do Mlejna 

pošta Dačice, 380 01 

GPS souřadnice tábořiště: 49.1065569N, 15.2938144E 

Cesta: 

TAM: pojedeme autobusem do Kunžaku, poté pěšky na tábořiště 

ZPĚT: pěšky do Kunžaku na autobus, který nás odveze do Brna  

S SEBOU: do malého batůžku jídlo a pití na celý den (včetně vlastní večeře), pokrývku 

hlavy, šátek, pláštěnku, vhodnou obuv na cestu (půjdeme okolo 9 km) 

Není nutné si na sebe brát oddílové tričko. Není zrovna funkční a sportovní a pokud bude teplé 

počasí, byla by škoda si ho hned první den zapotit. 

 

 

Vedení tábora: 

Vedoucí tábora: Theia Barbora Plisková (777 898 612) 

Zdravotnice: Lwellin, Mirka Marková (728 655 049) 
Táborová hra: Theia (777 898 612) a Horus (702 284 520) 

 

Doprava vybavení: 

- vše je nutné sbalit do banánové krabice a batohu (krabice i s víkem a dobře 

převázaná provázkem, na táboře bude pod postelí sloužit k uložení věcí), batoh bude 

potřeba na vícedenní výpravu 

- čas odnosu i vyzvednutí věcí bude upřesněn na našem webu 

Vzkaz z kuchyně: 

Jako každý rok uvítáme příspěvky do táborové kuchyně (marmelády, kompoty, zeleninu, 

ovoce…). Možno nám je předat na vybírání věcí. 

Balíky: 

- v případě, že budete posílat dceři balík, pošlete SMS táborovému kuchaři Leemu 

(Filip Trbušek – 731 917 357) 

- dále vás prosíme, abyste posílali spíše věci pro celý tábor (buchty, ovoce, zeleninu), 

pokud budete posílat balík jednotlivci, pošlete pouze „rozumné množství“ jídla. 

Nadbytek bude dán do společné táborové kuchyně. Nebojte se, holky na táborech 

nestrádají.  

 

 

 

 

 

SLEDUJTE PROSÍM STRÁNKY A MAIL, MOHOU SE OBJEVIT DALŠÍ 

PODSTATNÉ INFORMACE! 

Na všechny se těší vedení Vyrion a Vlčat 


