
Podrobné informace
k Letnímu táboru Výfuku 2016

Základní info
Tábor se uskuteční v termínu od 31. července do 13. srpna 2016 ve volnočasovém středisku Slunečnice1

v obci Uhelná Příbram nedaleko města Chotěboř. Spát budeme na postelích ve vlastním spacáku.

Platba za tábor
Úhrada účastnických poplatků ve výši 1000 Kč bude probíhat na začátku tábora. Oproti zaplacené částce
dostaneš stvrzenku. Máš-li možnost proplacení účastnického poplatku školou nebo zaměstnavateli tvých
rodičů, lze na úhradu poplatku vystavit fakturu. V takovém případě nás kontaktuj na známé e-mailové
adrese vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz.

Doprava na tábor
Sraz
Tábor začíná v neděli 31. 7. v 14:00 na nádraží ve městě Havlíčkův Brod, odkud pojdeme na místo konání
tábora společně autobusem ve 14:30. Plánuješ-li se dostavit přímo do Uhelné Příbrami, ubytování bude
probíhat mezi 15. a 16. hodinou.

Společná doprava na tábor
Společná doprava bude organizována ze čtyř míst: z Prahy, Ostravy, Brna a Českých Budějovic (připojit se
můžeš i v průběhu cesty). Pokud máš o společnou dopravu zájem, nebo chceš na tábor dojet individuálně,
sděl nám to prosím prostřednictvím formuláře, který nalezneš na stránkách tábora.2

Jízdné není zahrnuto v ceně tábora, můžeš si však s námi zakoupit společnou (levnější) jízdenku a místenky.
V případě zájmu to nezapomeň uvést ve formuláři.

• V Praze bude sraz v 11:30 na Hlavním nádraží (před ČD centrem), kde tě bude čekat Patrik Švančara
(� 607 064 672). Bude výrazně označen logem a bude mít na sobě tričko Výfuku.
Plánované spojení je
12:06 Praha hl. n. – 14:03 Havlíčkův Brod (R 981 Lipnice)

• V Ostravě je čas srazu stanoven na 8:20 na vlakovém nádraží Ostrava-Svinov u pokladen. Čekat tě
bude Tomáš Kremel (� 777 562 644). Tomáš bude rovněž výrazně označen logem a bude mít na
sobě tričko Výfuku.
Plánované spojení je
8:51 Ostrava-Svinov – 10:57 Brno hl. n. (R 840)
12:20 Brno hl. n. – 13:54 Havlíčkův Brod (R 982 Vysočina)

• V Brně se setkáme v 11:30 v hlavním vestibulu naproti schodům do podchodu. Čekat tě bude
Veronika Dočkalová (� 605 243 143), výrazně označena logem a na sobě bude mít tričko Výfuku.
Cesta bude zorganizovaná následovně
12:20 Brno hl. n. – 13:54 Havlíčkův Brod (R 982 Vysočina)

• V Českých Budějovicích tě bude čekat Ondřej Knopp (� 731 803 674), v 9:30 ve vestibulu hlavního
nádraží u pokladen, rovněž výrazně označen logem a tričkem Výfuku.
Cesta na tábor bude následující
10:12 České Budějovice – 12:28 Jihlava město (R 663 Petr Vok)
13:18 Jihlava město – 13:51 Havlíčkův Brod (Os 8358)

1http://www.naseslunecnice.cz/
2http://vyfuk.mff.cuni.cz/akce/tabor
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Doprava z tábora
Tábor končí v sobotu 13. 8. 2016 v dopoledních hodinách. Pokud z tábora pojedeš individuálně, odjezd z
objektu v Uhelné Příbrami je nejpozději v 11:00.
Společná doprava z tábora bude organizována stejně jako cesta na tábor, a to následujícími spoji:

• Směr Praha:
9:55 Havlíčkův Brod – 11:51 Praha hl. n. (R 986 Sázava)

• Směr Ostrava:
10:04 Havlíčkův Brod – 11:41 Brno hl. n. (R 977 Porta Coeli)
12:02 Brno hl. n. – 14:27 Ostrava-Svinov (R 831)

• Směr Brno:
10:04 Havlíčkův Brod – 11:41 Brno hl. n. (R 977 Porta Coeli)

• Směr České Budějovice:
10:07 Havlíčkův Brod – 10:35 Jihlava (R 8351)
11:25 Jihlava – 13:48 České Budějovice (R 666 Vajgar)

Stravování
Strava začíná večeří 31. 7. a je ukončena snídaní 13. 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, která jsme obdrželi na přihláškách.

Co si mám vzít?
spacák plavky
vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti ručník
kartičku pojištěnce hygienické potřeby
užívané léky opalovací krém, repelent
batoh na výlet láhev na pití
pohodlné boty na chůzi i běhánía blok či sešit na poznámky
přezůvky psací potřeby a kalkulačku
oblečení dovnitř i do přírody hudební nástroj (hraješ-li)
dostatek spodního prádla tenkou pěnovou karimatku
pláštěnku prázdnou lahvičku od šamponu
pokrývku hlavy bílé tričko na zničení
šátek . . . a samozřejmě dobrou náladu!

aV ideálním případě dva páry.

V případě jakýchkoli otázek se nám neboj napsat na vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz nebo do diskusního fóra
na stránkách http://vyfuk.mff.cuni.cz/diskuze. V naléhavých případech kontaktuj Radku Štefaní-
kovou (� 608 911 175). Všechny informace nalezneš také na stránce http://vyfuk.mff.cuni.cz/akce/
tabor/.

Těšíme se na Tebe na táboře!
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