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Envíčkovy tábory – PROPOZICE 

Tábory probíhají vždy v pondělí až pátek od 8:00 do 16:00.  

Tábory probíhají v rámci areálu Lesní mateřské školy Envíček 
v Podolí u Brna v areálu Na kopci GPS: 49.1964822N, 
16.7247439E. Níže naleznete navigaci včetně mapy. 

V ceně tábora je celodenní pitný režim a oběd, který dovážíme 
ze školní jídelny Novolíšeňská. Dopolední i odpolední svačiny 
si děti nosí z domu. 

Platbu prosíme zašlete na účet: 123-2615280247/0100 do 
30.4.2022. Do poznámky prosím napiště jméno a příjmení dítěte 
a turnus tábora. 

První den je nutno donést originál přihlášky (pokud jste již 
nepředávali) a prohlášení  
o bezinfekčnosti. 

Tábory vedeme v duchu lesní pedagogiky. Děti jsou stále venku 
a pro všechny činnosti využíváme okolní krásné prostředí. 
Venku s ohledem na počasí také jíme a tvoříme. V případě 
nepříznivého počasí slouží jako zázemí krásná vybavená 
mongolská jurta. V rámci volnočasového areálu mají děti 
možnost poznat koně, krávy, osly, kozy, psy, kočku i slepičky. 

Každý týden máme jedno nosné téma, které děti naučí něco 
nového a v rámci tohoto tématu probíhá také celotáborová hra. 
Každý týden cvičíme, zpíváme písničky a učíme se básničky, 
tvoříme, hrajeme hry, chodíme na procházky do okolí i výlety. 
Na konci každého turnusu pořádáme na základě zájmu rozlučkový 
táborák. 

Režim dne 8 - 16 hodin 

8:00 – 9:00    předávání dětí 
9:00 – 10:00   ranní kruh, rozcvička 
10:00 – 12:00   dopolední program venku mimo areál (s 
ohledem na počasí) 
12:00 – 12:30   oběd 
12:30 – 13:30   čtení, odpolední klid 
13:30 – 15:30   odpolední program venku v areálu (s ohledem 
na počasí) 
15:30 - 16:00    vyzvedávání dětí 
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Vybavení na tábor: 

Na výlety: 

 batůžek s upravitelnou délkou popruhů a s prsním popruhem 
(tento batoh nosí dítě s sebou ven do lesa, nepřeplňujte jej 
prosím zbytečně těžkými věcmi). 

 karimatkový podsedák 
 nepromokavou bundu (pláštěnku) 
 náhradní ponožky 
 kapesníky 
 nepropustná láhev na pití, pevná krabička na svačinu 
 sáček na poklady 
 
Ráno prosím děti pečlivě namažte opalovacím krémem a 
nastříkejte repelentem. S Vaším souhlasem budeme děti před 
odchodem do lesa stříkat ještě erárním repelentem.  Opalovací 
krém doporučujeme dát dítěti i s sebou, aby se mohlo přemazat. 
 
 
Do jurty: 
 

 Sadu nádobí (miska na polévku, talíř, příbor) ideálně 
v omyvatelném boxu. Špinavé nádobí i s boxem si každý den 
odnášíte a druhý den přinášíte čisté. 

 Prostěradlo 140 x 70 cm nebo deka na matraci, deka a 
polštářek na odpolední odpočinek. Předpokládáme, že 
odpočívat budeme ve většině případů venku na dece, kde si 
každý lehne na svůj polštář a případně se přikryje dekou. 
V případě špatného počasí budeme v jurte na matracích, na 
které je potřeba dát ještě ochranná vrstva. 

 Přezůvky do jurty  
 Náhradní oblečení (2 x spodní prádlo, 2 páry ponožek, 2 x 

tepláky/legíny, 2 x kraťasy,  
2 x  tričko, mikina) 

 
Oblečení: 
 
Oblečení prosím podepište 
 

 Plné boty. Za deště a bláta holínky. Na přezutí na hřiště 
lehké plátěnky / sandálky. 

 Prodyšné oblečení 
 Pokrývka hlavy 
 Nepromokavá bunda, bláťáky a gumáky 
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Navigace: 

Do Podolí se dostanete od Satiny (cesta přes Líšeň v současné 
době není průjezdná). Na kruhovém objezdu zvolíte třetí 
výjezd, pojedete stále rovně až ke kostelu, kde se dáte 
doprava, hned doleva a rovně až k polní cestě na kterou 
zabočíte doleva, a poté hned na první odbočce u křížku doprava 
stále nahoru, dokud nedojedete ke školce. 
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