
,,Příběhy tisíce a jedné noci‘‘ 
aneb s Aladinem do Orientu 

 
Sbor dobrovolných hasičů Žeranovice pořádá již tradiční 8 denní dětský tábor, který nás 

tentokrát zavede do tajemné Arábie a Orientu. 

 

Soustředění je určeno: pro kluky a holky do 14 let včetně   

 

Termín konání: 4. 7. až 11. 7. 2020 

 

Místo konání: Chata Liga 100 Stará Ves u Rýmařova 

 

Cena soustředění: 2800Kč pro registrované členy SDH. Pro ostatní je cena 3000Kč. V ceně je 

zahrnuto vše: ubytování, doprava, strava 5x denně, pitný režim, výlety, bohatý dobrodružný program, 

odměny, materiál na hry a soutěže.  

 

POZOR storno poplatek:    odhlášení 20 dní před odjezdem – 20% 

odhlášení 10 dní před odjezdem – 40% 

odhlášení méně než 10 dní před odjezdem – 80% 

Storno poplatek se odečítá z ceny soustředění 

V případě vážné nenadálé situace je možná osobní domluva na výši storno poplatku, případně lze 

domluvit náhradníky. 

 

Odjezd: V sobotu 4. července z vlakového nádraží v Hulíně cca v 10. hod.. 

Návrat v sobotu 11. července okolo 14. Hodiny opět na nádraží v Hulíně.  

(přesné odjezdy a příjezdy budou včas upřesněny). 

 

Hlavní vedoucí:           Jana Janečková        Tel: 604 981 232 

 

Ostatní vedoucí:          František Konečný           Tel: 732 176 223 

                                      Stanislav Diatka 

                                      Alena Zapletalová 

        Veronika Vaculová 

        Lucie Janečková 

        a mladí vedoucí SDH 

Zdravotnický dohled:  Lucie Petružálková 



 

Program: Pěší túry, hry, celotýdenní soutěž, výlety, tvoření,  ( různé dostupné atrakce v okolí), stezka 

odvahy, táboráky … Program se bude upravovat dle aktuálních potřeb a počasí 

 

Přihlášení na tábor: Vyplněnou přihlášku je potřeba odevzdat vedoucím mládeže, nebo zaslat na 

email: starosta.sdhzeranovice@gmail.com 

 

Platbu je potřeba provést co nejdříve po přihlášení.. Pokud nebude částka včas uhrazená, 

nastupují náhradníci. 

Podrobnější informace na výše uvedených kontaktech. 

 

Seznam věcí s sebou: 

Potřebné: !! 

-  hrnek nerozbitný a podepsaný ( hrnek- bude mít každý svůj u barelu se šťávou) 

- Pláštěnka, láhev na pití a batůžek na výlety, pokrývky hlavy, pevná obuv, gumáky dle uvážení.  

- Sportovní oblečení, tepláky, mikiny a svetry, kraťasy, trička, spodní prádlo, plavky, ponožky. 

- Ručník a osušku, kapesníky, mýdlo, zubní pasta a kartáček, věci osobní potřeby. 

- Psací potřeby, zápisník, baterka na svícení a náhradní baterie. 

Doporučené: 

- Krémy, sluneční brýle, repelent, opalovací krém. 

- Něco dobrého do kuchyně (ovoce a zelenina, kompoty, čaje, koláče…) tyto věci přebereme při 

odjezdu. 

Zakázané: !!!!!!!! 

- Elektronika, šperky, větší obnos peněz. ( kapesné lze předat vedoucím, aby nedošlo ke ztrátě) 

- Mobilní telefon, notebooky, a jiné mobilní zařízení ( možnost volání od vedoucích ) 

 

Informativní schůzka se uskuteční, před odjezdem na tábor, o přesném datu budete včas 

informováni. 

 

Žádáme rodiče, aby svým dětem řádně a viditelně označili všechny věci, zvláště oblečení! Za 

ztrátu neručíme. 

 

 

Na spoustu dobrodruhů se těší SDH Žeranovice 

Hlavní vedoucí Jana Janečková 

 


