YMCA PRAHA

10. 6. 2019 v Praze
Milí rodiče,
zjistila se neskutečně zvláštní věc, vím, že mi to možná nebudete věřit, ale je to tak. Váš
potomek, u některých z Vás dokonce i víc potomků, patří do tzv. VÝJIMEČNÉ GENERACE!
Moc se o tom neví, ale existuje generace lidí, kteří jsou vybaveni zvláštním genem, který je
předurčuje mít nadpřirozené schopnosti. Při běžném životě si toho možná ani nepovšimnete
a superschopnosti se pravděpodobně neprojeví. Byli bychom rádi, kdybychom společně
mohli strávit nějaký čas a pomoci zrovna Vašemu synovi nebo dceři svou výjimečnost
rozvinout. Co říkáte, přijmete naši nabídku? Pokud u některého ze svých dětí takovéto
schopnosti pozorujete už teď, budeme rádi, když nás budete informovat. 😊

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ
Setkání výjimečných se koná od soboty 13. 7. 2019 do soboty 27. 7. 2019 v údolí přírodního
parku Kosí potok, v západních Čechách, poblíž města Černošín a obce Třebel.

Na mapě je to zde: http://www.mapy.cz/s/7AZ0
ODJEZD A PŘÍJEZD
Odjíždí se v sobotu 13. 7. 2019 vlakem z Prahy hl. n. ve 12.45 hodin (Ex 558 Západní Expres,
směr Cheb).
Sraz účastníků je ve 12.00 hodin ve vstupní hale Hlavního nádraží (cca uprostřed haly u
prodejny knih Neoluxor).
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Při objednávání jízdenek na vlak budeme vycházet z informací, které jste uváděli v přihlášce
– zda účastník jede s námi vlakem nebo ho dopravíte sami. Pokud by se tedy něco změnilo,
dejte nám, prosím, co nejdříve vědět, abychom koupili správný počet jízdenek. Jízdné
koordinuje Lada Smejkalová (tel: 603 505 042, e-mail: lada.smeiky@seznam.cz)
Pokud povezete účastníky na místo konání akce sami, prosím, abyste dorazili až po 15.
hodině, kdy už na místě budou přítomni někteří z vedoucích a budou si moct budoucího
superhrdinu zaregistrovat a ubytovat.
Aby byla cesta pro nás všechny co nejpohodlnější, pokusíme se velká zavazadla opět dopravit
doprovodnými auty, která budou parkovat v Opletalově ulici (přes park pod nádražím,
přibližně naproti Jeruzalémské ulici). Buďte proto, prosím, na nádraží včas, ať vše stihneme
naložit do odjezdu vlaku. Při příchodu na nádraží se, prosím, nejprve nahlaste v místě srazu
vedoucím (registrace je zvlášť pro děti 7–12 let z tzv. Malého tábora a 13–18 let z tzv.
Velkého tábora), a až potom nakládejte zavazadla. Bude se nám vše lépe koordinovat, a
hlavně budeme vědět, že už jste na místě. Při nakládání zavazadel je potřeba dát přednost
malým dětem, které velké batohy neunesou, kdyby se nevešlo všechno, tak velcí a silní kluci
si to určitě zvládnou vzít s sebou do vlaku 😉. Do vlaku pak stačí malý batůžek se svačinou a
dalšími nezbytnostmi na cestu. Pojedeme vlakem do Stříbra, potom cca 30 min autobusem a
nakonec 1,5 km pěšky k tábořišti.
Při odjezdu nezapomeňte odevzdat (bez těchto dokumentů nemůže být účastník
k výcvikovému pobytu přijat!!!):
1. NÁSTUPNÍ LIST DÍTĚTE S PROHLÁŠENÍM O BEZINFEKČNOSTI (dostali jste e-mailem spolu
s vygenerovanou přihláškou – musí být vámi podepsaný, s datem odjezdu).
2. POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE S RAZÍTKEM OD LÉKAŘE (Posudek vydaný
po 1. 12. 2017 má již dvouletou platnost. Pokud bylo vaše dítě letos např. na škole v přírodě,
je možné využít zdravotní potvrzení od lékaře vydané pro tuto příležitost a doplnit
podepsaným prohlášením o bezinfekčnosti s datem odjezdu na tábor. Stačí nám čitelná
kopie lékařského posudku, která po táboře zůstane v našem archivu).
3. PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY nebo jeho kopii.
4. ID PRŮKAZ ÚČASTNÍKA s fotografií (nebo kopii strany s fotografií z pasu apod.) – vyžadují
dopravci pro případné slevy.
5. LÉKY, pokud účastník nějaké užívá (informujte nás, prosíme, jak – léky bude podávat
zdravotnice, nesmí zůstat u účastníka).
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Příjezd superhrdinů zpět domů je v sobotu 27. 7. 2019 na Hlavní nádraží v Praze v 15.20
hodin (Ex 559 Západní Expres, směr z Chebu). Přijďte si je, prosím, vyzvednout přímo na
nástupiště k vlaku.
Pokud by někdo z Vás byl ochotný pomoci v sobotu 27. 7. 2019 s odvozem věcí z tábořiště do
Prahy, budeme rádi a moc nám tím pomůžete. Dejte nám, prosím, předem vědět na
telefonní číslo 604 782 177 (Jana Žárská) nebo e-mailem: taborkosak@email.cz.
KONTAKTY
Kromě níže uvedené adresy nás můžete v případě nutnosti kontaktovat na těchto
telefonních číslech:
Pavlína Sedláčková (hl. vedoucí pro tábor teenagerů): 723 549 835 nebo 724 289 257
Jana Žárská (hl. vedoucí obou táborů): 604 782 177
Hana Kárníková (zdravotnice): 731 467 478

Z organizačních důvodů se během pobytu nedoporučují návštěvy rodičů. Můžete však posílat
dopisy nebo balíčky na adresu: Tábor YMCA Praha na Kosím potoce
Poste Restante
349 01 Černošín
Omezte, prosím, množství posílaných balíčků na max. 1 balíček týdně a vyvarujte se posílání
jídla. Účastníci mají pravidelnou stravu 5x denně, takže hlady opravdu netrpí ;) Dopisů a
pohledů posílejte neomezeně, všichni se na ně vždycky moc těší (i ti velcí, skoro dospělí 😊).
CO S SEBOU
•

Jednobarevné tričko vhodné k pomalování (= ideálně staré, určené na odpis 😉)!

•

Kvalitní spací pytel – v údolí Kosího potoka bývá i v létě v noci opravdu chladno

•

Karimatku

•

Ešus, hrnek a příbor (stačí polévková lžíce)

•

Pevné kotníčkové boty (vyšlapané – intenzivně používané minimálně měsíc před táborem)

•

Sportovní tenisky

•

Sandály
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•

Batoh!!! – půjdeme na třídenní puťák (do batohu se musí vejít spacák, ešus, oblečení a další
věci na 3 dny, část společného nákupu potravin na dobu puťáku)

•

Menší batoh na výlety

•

Dostatečné množství spodního prádla a ponožek

•

Sportovní oblečení (omezená možnost praní)

•

Plavky

•

Ručník

•

Pokrývku hlavy proti slunci

•

Šátek

•

Hygienické potřeby (prosíme o nakoupení ekologických mýdel a šampónů, nacházíme se
v přírodním parku a mýt se v potoce klasickými prostředky je zakázáno!)

•

Opalovací krém

•

Baterku – nejlépe čelovku (+ náhradní baterie)

•

Léky, které účastník pravidelně užívá

•

Náhradní dioptrické brýle – pokud je musí účastník pravidelně nosit

•

Pláštěnku

•

Igelit (cca 2 x 1 m)

•

Psací potřeby

DALŠÍ INFORMACE
Na tábořišti není žádný zdroj elektřiny, není tedy ani možné dobíjet mobilní telefony
účastníků. Proto doporučujeme, aby s sebou mobilní telefony (ani jiné cennosti) vůbec
nevozili. V nutných případech je možné volat personálu (viz kontakty výše).
Pokud máte jakékoliv další dotazy nebo připomínky, neváhejte se na mě nebo kohokoliv
z našeho týmu obrátit!
Aktuální informace naleznete také na www.kosak.ymca.cz
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TIP PRO VÁS:
Informujte se u své zdravotní pojišťovny, zda letos nepřispívá na pobyt na táboře. Pokud
byste potřebovali vystavit doklad o účasti dítěte na táboře, obraťte se, prosím, na kancelář
YMCA Praha, volnycas@praha.ymca.cz , tel: 604 451 678 - Mariana Tauchmanová.

Přeji Vám, ať je Vaše léto stejně výjimečné jako vaše děti a neméně super jako jejich
superschopnosti 😉.
Za tým vedoucích
Pavlína Sedláčková

P.S.
Pokud byste chtěli darovat nějaké odměny pro účastníky či naturálie do naší kuchyně (pytel
brambor, domácí zavařeniny, sirupy, med apod.), velmi rádi přijmeme. Moc děkujeme! 😊
Ale nebojte, není to povinné 😉
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