
Informace k westernovému 

táboru 2014 

Autobus bude opatřen informativní cedulkou s nápisem: 

"Westernový tábor Zvule". 

Odjezd autobusu na Westernový tábor dne 26. 07. 2014: 

a) 12.30 hod. z Tábora (parkoviště před vlakovým nádražím); 

b) 13.00 hod. z Bechyně (autobusové nádraží) 

c) 13.45 hod. ze Soběslavi (Paluba) 

d) 14.10 hod. z Veselí nad Lužnicí (hlavní náměstí) 

e) 14.40 hod. z Kardašovy Řečice (autobusové nádraží - náměstí) 

f) 15.00 hod. z Jindřichova Hradce (autobusové nádraží) 

g) 15.30 hod. příjezd na Westernový tábor 

Návrat po ukončení Westernového tábora dne 09. 08. 2014: 

a) 10.30 hod. do Jindřichova Hradce (autobusové nádraží) 

b) 10.50 hod. do Kardašovy Řečice (autobusové nádraží - náměstí) 

c) 11.20 hod. do Veselí nad Lužnicí (hlavní náměstí)  

d) 11.45 hod. do Soběslavi (Paluba) 

e) 12.30 hod. do Bechyně (autobusové nádraží); 

f) 13.00 hod. do Tábora (parkoviště před vlakovým nádražím). 

V ostatních nástupních či odjezdových termínech nebude doprava vedením Westernového tábora 

zajišťována. 

Nástup na Westernový tábor dne 26. 07. 2014 je od 15:30 hod. (ne dříve!) do 16:30 hod. (ne déle!). 

Odjezd z Westernového tábora dne 02. 08. 2014 je v době od 09:00 hod. (ne dříve!) do 10:00 hod. (ne 

déle!). Nástup na Westernový tábor dne 02. 08. 2014 je v době od 13:00 hod. (ne dříve!) do 14:00 hod. 

(ne déle!). Odjezd z Westernového tábora dne 09. 08. 2014 je v době od 09:00 hod. (ne dříve!) do 10:00 

hod. (ne déle!). 

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PROSÍME VÝŠE UVEDENÉ ČASY NUTNĚ DODRŽET!!! 

Z DŮVODU NAŠICH ŠPATNÝCH ZKUŠENOSTÍ A BLOKOVÁNÍ PŘIROZENÉHO PROCESU 

ADAPTACE DÍTĚTE NA NOVÉ PROSTŘEDÍ, NOVÉ KAMARÁDY (STÝSKÁNÍ, SMUTEK, PLÁČ, 

ATD.)  SE NA NAŠEM TÁBOŘE NEKONAJÍ NÁVŠTĚVNÍ DNY. 

Dopisy pro děti zasílejte na adresu: Westernový tábor Zvůle 2014 

     Zvůle 

     378 62  p. Kunžak 

Důležité upozornění! 

Kartičku zdravotní pojišťovny, zdravotní a očkovací průkaz a posudek o zdravotní 

způsobilosti dítěte vyplněný jednotlivě pro každé dítě vložte do obálky a odevzdejte 

vedoucímu, který bude organizovat odjezd dětí na Westernový tábor! 

Jemu též odevzdejte veškeré léky i s návodem na jejich užívání, pokud je Vaše dítě bude muset 

v době trvání tábora užívat! 

 



 

Požadovaný seznam věcí na Westernový tábor: 

 kvalitní pláštěnku a holínky (ne pláštěnku na jedno použití z tenkého igelitu)!!! 

 dlouhé džínové kalhoty 

 džínové kraťasy 

 kostkovanou košili s dlouhým rukávem 

 kovbojskou vestu (koženou, džínovou, manžestrovou atp.) 

 kovbojský klobouk 

 teplákovou soupravu na sport 

 teplé oblečení na spaní 

 spací pytel 

 několik párů ponožek (tenké i teplé) 

 trička, košile, svetr 

 krátké kalhoty (šortky, trenýrky) 

 spodní prádlo 

 ručníky, kapesníky, utěrku na nádobí 

 plavky, neplavci plovací kolo 

 pokrývku hlavy, sluneční brýle 

 krém na opalování 

 tenisky, sandály, vhodnou turistickou obuv 

 mýdlo (sprchový gel), šampon, zubní pastu, kartáček, kelímek, hřeben 

 lžíci, umělohmotné misky (ešus) 

 psací potřeby, zápisník, baterku 

 chlebník nebo batůžek + šátek 

 igelitový sáček na použité prádlo 

 kapesné (přiměřenou finanční částku - max. 500,- Kč) 

 jezdeckou přilbu (pouze ti co ji vlastní - ostatním bude dle možností zapůjčena) 

 ti, kteří vlastní, jakoukoliv část kovbojské výstroje (vysoké kožené boty, legíny, čapsy, holster atd.) 

pro vyhodnocení nejstylověji oblečeného kovboje tábora 

 

Výše uvedenými nadstandardními věcmi vybavte své děti dle svých možností! 

 

Prosíme rodiče, kteří budou mít přebytek zeleniny z vlastních výpěstků (kořenové, natě…), aby nám 

ji část věnovali a poslali po dětech. Předem děkujeme. 

 


