
Milí rodiče, 
 
prosím přečtěte si následující informace k chystaným příměstským táborům pro děti ve věku 6 – 12 
let (děti budou dle znalostí rozdělené do malých skupin): 
 
8.8. - 12.8.  Time travelers aneb cestování časem  (English and creative camp) 
Lektorky: Judith Frinková a Míša Zamrazilová 
 
15.8. - 12.8. Time travelers aneb cestování časem (English and creative camp) 
Lektorky: Judith Frinková a  Ludmila Dostálíková 
 
Lektorky jsou studentky pedagogické fakulty z Univerzity Palackého v Olomouci a mají 
dlouhodobou zkušenost z práce s dětmi (vedou letní tábory i pro jiné organizace). Judith navíc 
pochází z česko – americké rodiny a naše příměstské tábory vede již druhým rokem. Všechny mají 
také vystavený a nachystaný k předložení potravinářský průkaz a lékařské potvrzení o zdravotní 
způsobilosti k práci s dětmi.     
 
Kontaktní osoba a koordinátorka táborů: Eržika Frinková, tel.731 213 950 
 
1) Scházíme se každý den na naši evangelické faře na adrese Horova 1885, Brandýs n. L. V době od 
8.00 - 17.00 hod. Na faře budou otevřená vrátka, brána do areálu bude ale z bezpečnostních 
důvodů uzavřena. Děti  můžete přivézt před branku autem, anebo s nimi přijet na kole – jsme 
vybaveni i stojany na kola. První den je nutné se s lektory domluvit, zda děti budou docházet a 
odcházet sami, anebo je budete vyzvedávat. 
 
2) Pokud budou stále platit covidová nařízení, prosíme o otestování dětí antigenním/PCR testem 
(před nástupem na tábor), který  by neměl by být starší 24 hodin. Naši lektoři jsou rovněž 
naočovaní a nechají se také otestovat. Prosím, nezapomeňte ani na prohlášení o bezinfekčnosti, 
které spolu s kopii kartičky zdravotní pojišťovny odevzdejte organizátorům v den zahájení tábora – 
po skončení tábora vám tento dokument i kopii kartičky vrátíme nazpět. 
 
3) Na faře máme plně vybavenou klubovnu, novou moderní kuchyň a hygienické zázemí (oddělené 
toalety pro chlapce a dívky). K dispozici nám bude i naše velká zahrada, která se aktuálně 
upravuje podle návrhu zahradního architekta Ferdinanda Lefflera – na její úpravu půjde veškerý 
zisk z příměstských táborů. Děti se budou učit, sportovat a pracovat s netradičními výtvarnými 
technikami (recyklované umění) – prosím, aby na to byli přiměřeně oblečeni.  Přezuvky 
nepotřebují, ale přibalte jim prosím pokrývku na hlavu. 
 
4) Dětem jsme zajistili obědy, které budeme odebírat z restaurace. Všechny musí mít své vlastní 
láhve na doplnění tekutin a dopolední svačinku. My zajistíme nápoje (čaje, šťávy a džusy), které si 
děti budou dolévat do vlastních láhví, čerstvé ovoce a odpolední svačinku. I když máme vybavenou 
kuchyni, musíme dodržovat hygienická nařízení – prosím, abyste dětem přibalili vlastní příbory – ty 
vždy umyjeme v myčce a zůstanou u nás nachystané na další den. 
 
5) Skoro všichni rodiče mají aplikaci WhatsApp - budeme vám tam pravidelně zasílat fotky dětí z 
aktuálního dne, ať máte přehled, jak pracujeme a jaké děláme pokroky. Každé dítě zároveň bude 
mít nachystanou svou složku, kde budeme zakládat vypracované pracovní listy, které na konci 
tábora dostanete nazpět spolu s ostatními dokumenty, abyste viděli, zda a nakolik se vaše děti 
zlepšili z AJ. 



 
6) Poslední den bychom rádi na naši zahradě udělali výstavu všech dětských výtvorů z 
příměstského tábora – prosím, vyhraďte si pro nás čas , potěšíte tím nás a především své děti :-) 
 
Těšíme se na Vás a na Vaše děti, 
 
Eržika Frinková – koordinátorka příměstských táborů 
 
 
 


