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I.

VEDOUCÍ
Sýkora Richard
hlavní vedoucí
Okrouhlice
tel.: 739 684 491

Herman Jan
zástupce hl. vedoucího,
Havlíčkův Brod
tel. 607 490 140

Paulusová Martina
Zdravotník
Valečov
Tel: 604 253 639

Hermanová Daniela
vedoucí
Havlíčkův Brod

KDO JSME
Dětský klub Mravenci působí v Okrouhlici od roku 2016,
kdy proběhl první příměstský tábor pro děti z Okrouhlice
a okolí.
Jsme parta kluků a holek ve věku od 8 až 14 let, kteří se
pravidelně schází v zasedací místnosti obecního úřadu v
Okrouhlici, a to každý pátek od 17,00 do 19:30. Pořádáme
také další akce, jako jsou víkendové pobyty, výpravy a v
létě stanové tábory. Naším sesterským klubem jsou
MLOCI, to je klub starších dětí, kteří dříve chodili na
Mravence. Mloci se schází každou sobotu v prostorách
Základní školy Okrouhlice.
Společně s klubem Mravenci Havlíčkův Brod patříme pod
dětskou křesťanskou organizaci Dorostová unie.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022

ODDÍLOVÉ RÁDKYNĚ

Letos jsme se rozhodli uspořádat příměstský tábor
v Okrouhlici na téma knihy
Johna Flanagana Hraničářův učeň.

Šircová Lucie
Okrouhlice

Kroková Natálka
Okrouhlice

Straková Majda
Dolní Březinka

Tábor je vhodný pro všechny děti, které chtějí prožít
aktivně svůj volný čas. Může pomoci i méně průbojným
nebo ještě malým dětem adaptovat se na život v
kolektivu - slouží jako jakási přípravka na běžné
pobytové tábory.
Tábor podporuje grant Ministerstva vnitra a je určen jak
pro české, tak i ukrajinské děti.
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II.

TÁBOŘIŠTĚ

Táborový program je připravován dlouho dopředu.
Hlavní náplní je tematická celotáborová hra. Letos jsme
vybrali příběh z knihy Johna Flanagana Hraničářův učeň.
Děti čeká, podobně jako hrdiny v knize, výcvik hraničáře
a další dobrodružství.

Příměstský tábor bude mít zázemí v areálu Vagonu v
Olešnici. V místě je i malé koupaliště a hřiště.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Další náplní budou potom jednotlivé aktivity zaměřeny
na přírodu, sport a rozvoj dalších dovedností a znalostí.
Program si také klade za cíl rozvoj spolupráce mezi
dětmi, tak aby se děti mezi sebou lépe poznaly a např.
starší se naučily pomáhat mladším. Součástí našich
programů je i vyprávění krátkých příběhů z Bible.
Přemýšlíme nad nimi a povídáme si o tom, co nám
mohou říct do dnešní doby.

Zdravotníkem tábora je Martina Paulusová. Má-li vaše
dítě nějaké zdravotní omezení, prosím upozorněte nás
už v přihlášce nebo první den při nástupu na tábor.

STRAVOVÁNÍ
Stravování je zahrnuto v ceně tábora. Bude jej zajišťovat
Bistro Čistá duše Havlíčkův Brod. Jídlo se bude skládat z
dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Po celou
dobu tábora bude zajištěn pitný režim.

TELEFONY NA TÁBOŘE
Děti si telefon na tábor brát mohou. Během táborového
programu je máme uklizené v batohu, aby to
nenarušovalo společný táborový program. Pokud byste
potřebovali nutně hovořit se svým dítětem během dne,

volejte na telefon vedoucích:

ZAČÁTEK A KONEC
DENNÍHO PROGRAMU
od pondělí do pátku
od 8:00 do 17:00 hodin
Děti se mohou dostavit mezi 7:30 a 8:00
a odjíždět budou mezi 17:00 až 17:30.
Dle individuální domluvy bude možné
přijet/odjet i dříve či později.

739 684 491 (Richard)
604 253 639 (Martina)

CO S SEBOU
Oblékejte děti podle počasí. Budeme vyrážet do přírody.
Proto jim prosím dávejte oblečení, které si mohou
umazat.
Do baťůžku přibalte láhev a (plastový) hrníček na pití.
Nedoporučujeme brát s sebou cenné a drahé věci
(prstýnky, řetízky, drahou elektroniku) a věci, co by
narušovaly společný táborový program.
Není třeba dávat dětem další jídlo, zejména sladkosti.

