
Podrobné informace
k Letnímu táboru Výfuku 2018

Základní info
Tábor se uskuteční v termínu od 19. srpna do 1. září 2018 v obci Hříběcí nedaleko Horní Cerekve na
Pelhřimovsku. Spát budeme na postelích ve vlastním spacáku.

Doprava na tábor
Sraz
Sraz účastníků se uskuteční v neděli 19. 8. ve 14:00 na vlakovém nádraží v Horní Cerekvi. Z Horní Cerekve
půjdeme na objekt pěšky méně než 5 km, odvoz zavazadel zajistíme. Pojedeš-li s rodiči autem, dorazte
prosím rovněž na nádraží v Horní Cerekvi, cestou již bude začínat program.

Společná doprava
Společná doprava vlakem bude organizována ze čtyř míst: z Prahy, Brna, Ostravy a Českých Budějovic
(připojit se můžeš i v průběhu cesty). Pokud máš o společnou dopravu zájem, sděl nám to prosím závaznou
změnou v přihlášce nejpozději do 15. července. Odkaz na přihlášku ti zároveň posíláme e-mailem.
Jízdné není zahrnuto v ceně tábora, můžeš si však s námi zakoupit skupinovou (levnější) vlakovou jízdenku
a místenky. V případě zájmu to nezapomeň uvést v přihlášce.

• V Praze bude sraz v 10:00 v odbavovací hale na autobusovém nádraží Florenc, kde tě bude čekat
Petra Hrubcová (� 724 365 175). Bude výrazně označena logem a bude mít na sobě tričko Výfuku.
Plánované spojení je
10:30 Praha hl. n. – 12:21 Pelhřimov (bus 790801 12)
13:25 Pelhřimov – 13:50 Horní Cerekev (Os 18441)

• V Ostravě je čas srazu stanoven na 8:00 na hlavním nádraží u pokladen. Čekat tě bude Kateřina
Volková (� 601 502 268). Katka bude rovněž výrazně označena logem a bude mít na sobě tričko
Výfuku.
Plánované spojení je
8:39 Ostrava ÚAN – 10:57 Brno hl.n. (R 840)
11:27 Brno hl. n. – 13:58 Horní Cerekev (R 664 Jakub Krčín)

• V Brně se setkáme v 11:00 v hlavním vestibulu naproti schodům do podchodu. Čekat tě bude Eva
Vochozková (� 731 234 431), výrazně označena logem a na sobě bude mít tričko Výfuku.
Plánované spojení
11:27 Brno hl. n. – 13:58 Horní Cerekev (R 664 Jakub Krčín)

• V Českých Budějovicích tě bude čekat Pavla Trembulaková (� 722 608 955), v 11:30 ve vestibulu
hlavního nádraží u pokladen, rovněž výrazně označena logem a tričkem Výfuku.
Cesta na tábor bude následující
12:07 České Budějovice – 13:55 Horní Cerekev (R 665 Jakub Krčín)

Doprava z tábora
Tábor končí v sobotu 1. 9. v dopoledních hodinách. Pokud z tábora pojedeš individuálně, odjezd z objektu
v Hříběcím si s rodiči naplánuj nejpozději v 11:00.



Společná doprava z tábora bude organizována stejně jako cesta na tábor, a to následujícími spoji:
• Směr Praha:

10:00 Horní Cerekev – 10:33 Jihlava (R 661 Bezdrev)
11:22 Jihlava – 11:50 Havlíčkův Brod (Os 8354)
12:00 Havlíčkův Brod – 13:49 Praha hl. n. (R 984 Svratka)

• Směr Ostrava:
10:00 Horní Cerekev – 12:30 Brno hl. n. (R 661 Bezdrev)
13:02 Brno hl. n.– 15:22 Ostrava hl. n. (R 833)

• Směr Brno:
10:00 Horní Cerekev – 12:30 Brno hl. n. (R 661 Bezdrev)

• Směr České Budějovice:
9:59 Horní Cerekev – 11:47 České Budějovice (R 668 Rožmberk)

Stravování
Strava začíná večeří 19. 8. a je ukončena snídaní 1. 9., při které dostaneš také balíček se svačinou na cestu.
Zajištěno bude 5 jídel denně (+ druhá večeře) spolu s celodenním přístupem k čaji nebo šťávě. Samozřejmě,
budeme respektovat všechna omezení stravy, která jsme obdrželi v přihláškách.

Co si mám vzít?
spacák plavky
potvrzení o zdravotní způsobilosti bílé triko na zničení
vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti šátek
podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů ručník
podepsaný souhlas s fotografováním hygienické potřeby
kartičku pojištěnce a její kopii baterku
užívané lékya pláštěnku
reflexní prvek opalovací krém
batoh na výlet repelent
pohodlné boty na chůzi i běháníb láhev na pití
přezůvky blok či sešit na poznámky
oblečení dovnitř i do přírody psací potřeby a kalkulačku
dostatek spodního prádla rýsovací potřeby
pokrývku hlavy hudební nástroj (hraješ-li)

aprosím, překontrolujte, že si nevezeš prošlé
bV ideálním případě dva páry.

Kontakt
V případě jakýchkoli otázek se nám neboj napsat na vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz. V naléhavých přípa-
dech kontaktuj Simonu Gabrielovou (� 728 90 12 12). Všechny informace nalezneš také na stránce
http://vyfuk.mff.cuni.cz/akce/tabor/.

Těšíme se na Tebe na táboře!

Za organizátory

vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz
http://vyfuk.mff.cuni.cz/akce/tabor/

