
 

 
 

HELLO SPY CAMP 2017 
pobytový tábor s  

 ANGLIČTINOU a agenty K.I.D.S. 
 

Milí táborníci a rodiče, děkujeme, že jste se přihlásili na letní tábor HELLO, pořádaný 
  od 20.7. do 28. 7. 2017 v Zálužné u Vítkova. Tábor se již rychle blíží a zde jsme pro Vás připravili 

pár užitečných informací. 
 

1. Odjezd a příjezd „expresem“ 
 
 Sraz účastníků je v Ostravě  před železničním nádraží OSTRAVA-SVINOV v 8.15 hodin  

ve čtvrtek 20.7. Setkáme se u „Jižního podchodu“ , který je na pravé straně nádraží (dále od Svinovských 
mostů).  Velká zavazadla (kufry, batohy …) odvezeme dětem dodávkou. Věci na cestu vlakem, včetně malé 
svačiny, je dobré nabalit do malého batůžku.  
 
 Příjezd bude v pátek 28.7. opět na železniční nádraží OSTRAVA-SVINOV  přibližně v 17:15 hodin. 

 
Pro táborníky, kteří přiletí vrtulníkem, či použijí jiný způsob přemísťování, je sraz přímo na táboře ve čtvrtek 

20.7. nejdříve ve 12,00 hodin a odlet možný v pátek nejpozději ve 14,00 hod. 
 

 Pro snazší cestu do tábora využijte souřadnice 49°48'40.158"N 17°42'21.568"E 
 

 
GPS: 49°49'14.589"N, 18°12'32.921"E 

 



 
2. Způsob úhrady doplatku za tábor 
 
 přímo v hotovosti v jazykové škole Hello 
 převodem na bankovní účet 2100643504/2010 – FIO k identifikaci platby použijte jako variabilní   

symbol rodné číslo dítěte 
 

V případě neúčasti dítěte na táboře, nebo jeho odhlášení po 30. 6. 2017 je záloha nevratná. Tábor je třeba 
uhradit nejpozději do 30.6.2017 

  

3. V táborníkově výbavě nesmí chybět: 
 

  
 1 x tepláková souprava 
 pyžamo 
 4 x tričko s krátkým rukávem 
 1 x tričko s dlouhým rukávem 
 9 x spodní prádlo 
 9 párů ponožek 
 1 pár teplých ponožek 
 2 x krátké kalhoty 
 plavky 
 kšiltovka (klobouk) 
 šátek 
 2 x papírové kapesníky  

 
 2 páry sportovní obuvi 
 obuv do deště (gumáky, …) 
 otevřená obuv (sandály,..) 

 
 pláštěnka 
 ručník 
 toaletní potřeby 
 krém na opalování 
 sluneční brýle 

 
 láhev na pití 
 baterka a náhradní baterie 
 psací potřeby a blok 
 batůžek  
 repelent proti klíšťatům a hmyzu 

 
 očkovací průkaz 
 průkazka zdravotní pojišťovny 

 
 
Může se hodit: 
 
 píšťalka na provázku 
 malý anglický slovníček 
 knížka či časopis 
 kapesní nožík 
 malé společenské hry 
 hudební nástroj 

 výbavu pro špióna  
 kapesné (v přiměřené výši

 
 
Vážení rodiče, prosíme, zvažte, zda svým dětem dáte na tábor mobilní telefony. Mobily narušují normální 
táborový režim a někdy vyvolají stesk po domově. Spoustu radosti přinese jakýkoliv dopis či pohled, který jim 
napíšete. V případě nutnosti se lze na tábor dovolat na níže uvedené mobilní čísla. Jedním z důvodů proč jezdí 
děti na tábory je to, aby se trošku osamostatnily a zkusily žít chvíli bez rodičů a off-line. Dopřejte jim tuto 
zkušenost. Mobily, fotoaparáty či jiné cennosti mohou děti ztratit při hrách v lese a i když máme dobré pátrací 
čety, jsou k nenalezení…. Za jejich případné poškození či ztrátu nenese vedení tábora zodpovědnost! 
 

4. Adresa a důležité telefony: 
 

Táborová adresa:  Letní tábor HELLO - RS Radost 

                               Zálužné 28 
                                749 01 Vítkov 

 
  Informace před odjezdem a během tábora:  
  Monika Konetzná   731 655 899 
  Karel Hlaváček   608 863 588 

 

Jazyková škola HELLO, Novinářská 7, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, www.hello.cz 


