
Podrobné informace
k Letnímu táboru Výfuku 2021

Základní info
Tábor se uskuteční v termínu od 25. července do 17. srpna 2021 v obci Celné. Spát budeme na postelích
s povlečením.

Doprava na tábor
Sraz
Sraz účastníků se uskuteční v neděli 25. 7. ve 13:10 na vlakovém nádraží v Těchoníně. Z Těchonína půjdeme
na objekt pěšky asi 3 km, odvoz zavazadel zajistíme. Pojedeš-li s rodiči autem, dorazte prosím rovněž na
nádraží v Těchoníně, cestou již bude začínat program.

Společná doprava
Společná doprava vlakem bude organizována ze tří míst: z Prahy, Brna a Ostravy (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.
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 10:30 na Hlavním nádraží u odjezdových cedulí, kde tě bude čekat Marco Souza
de Joode (� 731 729 763). Bude výrazně označen logem a bude mít na sobě tričko Výfuku.
Plánované spojení je
10:52 Praha hl. n. – 12:37 Ústí nad Orlicí (R 889 Slovácký expres)
12:42 Ústí nad Orlicí – 13:10 Těchonín (Os 20505)

• V Ostravě je čas srazu stanoven na 9:40 na nádraží Svinov u pokladen. Čekat tě bude Kateřina
Volková (� 601 502 268). Katka bude rovněž výrazně označen logem a bude mít na sobě tričko
Výfuku.
Plánované spojení je
10:09 Ostrava-Svinov – 12:10 Ústí nad Orlicí (LE 1250)
12:42 Ústí nad Orlicí – 13:10 Těchonín (Os 20505)

• V Brně se setkáme v 10:20 v hlavním vestibulu naproti schodům do podchodu. Čekat tě bude Lubor
Čech (� 774 948 645), výrazně označen logem a na sobě bude mít tričko Výfuku.
Plánované spojení
10:42 Brno hl. n. – 12:02 Ústí nad Orlicí (R 868 Svitava)
12:42 Ústí nad Orlicí – 13:10 Těchonín (Os 20505)

Doprava z tábora
Tábor končí v sobotu 7. 8. v dopoledních hodinách. Pokud z tábora pojedeš individuálně, odjezd z objektu
v Celném si s rodiči naplánuj nejpozději v 10:00.
Společná doprava z tábora bude organizována stejně jako cesta na tábor, a to následujícími spoji:



• Směr Praha:
10:45 Těchonín – 11:14 Ústí nad Orlicí (Os 20502)
11:24 Ústí nad Orlicí – 13:06 Praha hl. n. (R 890 Slovácký expres)
13:15 Jihlava – 14:55 Praha, ÚAN Florenc (bus 721309 15)

• Směr Ostrava:
10:45 Těchonín – 11:14 Ústí nad Orlicí (Os 20502)
12:00 Ústí nad Orlicí – 14:07 Ostrava Svinov (LE 1255)

• Směr Brno:
10:45 Těchonín – 11:14 Ústí nad Orlicí (Os 20502)
11:19 Ústí nad Orlicí – 12:40 Brno hl.n. (R 661 Rožmberk)

Stravování
Strava začíná večeří 25. 7. a je ukončena snídaní 7. 8., 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?
potvrzení o negativním PCR testu na covid 19a alespoň 3 respirátory
podepsaná pravidla bezpečnosti plavky
potvrzení o zdravotní způsobilosti bílé triko na zničení
vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti šátek
podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajůb ručník
podepsaný souhlas s fotografováním hygienické potřeby
kartičku pojištěnce a její kopii baterku
užívané lékyc pláštěnku
reflexní prvek opalovací krém
batoh na výlet repelent
pohodlné boty na chůzi i běháníd 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)

astarém nanejvýš 7 dní, nebo o prodělané nemoci staré max. 180 dnů
bpokud jsi nám ho už nepodepsal dříve
cprosím, překontrolujte, že si nevezeš prošlé
dV ideálním případě dva páry.

Kontakt
V případě jakýchkoli otázek se nám neboj napsat na vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz. V naléhavých případech
kontaktuj Kateřinu Rosickou (� 722 192 408) nebo Viktora Maternu (� 705 008 411). Všechny infor-
mace 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/

