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Děkujeme těmto společnostem za dárky věnované pro děti: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� cestovní pokyny 

� co si vzít s sebou 

� typický den 

� důležitá pravidla 
 

 

STAŇTE SE NAŠIMI SPONZORY!!! 
 

Hledáme sponzory, kteří by věnovali různé dárky (stačí 
drobné reklamní předměty – tužky, bloky, balónky, nálepky, 
hrnečky, čepice, trička, tašky, plyšoví maskoti,...) na dětské tábory 
pořádané naší jazykovou školou v průběhu jarních a letních 
prázdnin. Tábor je určen dětem a mládeži ve věku 6 – 17 let. Loga 
všech sponzorů budou uvedena na všech propagačních materiálech 
k těmto táborům (plakáty na většině ZŠ v Praze, letáky 
distribuované do schránek domácností a na pražské základní a 
střední školy v době třídních schůzek, materiály posílané 
rodičům,...). Rovněž nabízíme možnost umístění Vašich 
propagačních materiálů s informacemi o Vašich službách a 
produktech na naše učebny v centru a na Jižním Městě, ve kterých 
se během jednoho týdne vystřídá více než 350 lidí. 

V případě, že se rozhodnete nějaké předměty věnovat, 
neváhejte nás kontaktovat na tel. 296 236 102 nebo 737 686 798, e-
mail: js.perfect@centrum.cz. Těšíme se na spolupráci s Vámi a 
předem děkujeme za jakékoliv dárky poskytnuté Vaší společností. 

LYŽA ŘSKÝ TÁBOR 
s  a n g l i č t i n o u 

6.2.-12.2.2011 
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Vážení klienti, milí přátelé, 

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za Vaše rozhodnutí pro 
námi organizované jarní prázdniny pro děti na horách. Na stránkách této 
brožurky najdete všechny nezbytné informace, které budete potřebovat 
pro hladký průběh příprav i vlastního tábora. 

Doufáme, že s našimi službami i službami našich smluvních 
partnerů budete spokojeni a v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte 
kontaktovat na našich telefonních číslech či prostřednictvím e-mailu. 
Rovněž Vás chceme informovat o možnosti sledování aktuálních 
informací z hor včetně fotografií dětí na našich internetových stránkách, 
kde budeme cca každý druhý den uvádět informace z uplynulých dnů. 

 

Kdo pořádá tento jazykový tábor? 

Adresa: 
 
 

JŠ Perfect 
Školská 26 
110 00  Praha 1 

  
Tel/fax: 296 236 102 
GSM: 737 686 798, 603 908 606 
E-mail: js.perfect@centrum.cz 
Internet: www.jsperfect.cz 
Bank. spojení: CitiBank 
Číslo účtu: 8435802762/2600 
Var. symbol: rodné číslo dítěte 

 

Kde se tábor koná? 

Tábor se koná v hotelu Astoria v Janských Lázních, přibližně 5 
min. od Kolonády a  spodní stanice lanovky na Černou Horu.  
 
Adresa tábora: Tábor JŠ Perfect 

 Hotel Astoria 
Lázeňská 52 
542 25  Janské Lázně 

Hlavní vedoucí:Ing. Pavel Smutný (tel.: 737 686798) 
Zdravotník :      Ing. Jana Smutná (tel.: 603 908 606) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

It’s going to be an awesome week!!! 
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Typický den 
Ačkoli na našem táboře neexistují dva zcela stejné dny, uvádíme 

zde jednoduchý plán denního programu. 
 

8:15 budíček – Good morning boys and girls. 
8:20 ranní hygiena – Brush your teeth, wash your face!  
8:30 snídaně – Let’s fill our stomachs. 
8:45 vyhlášení plánu dne – It‘s gonna be fun! 
9:30 výuka angličtiny – We love English!/ zájmové kroužky 
10:30 výuka angličtiny – We love English/ zájmové kroužky 

11:30 oběd – Delicious and delectable. 
12:00 polední klid - Relax and write some letters! 
12:30 odpolední aktivity – lyžování, snowboard, běžkování, hry, ... 
16:45 osobní volno – A great period 
 ✼ sprcha, odpočinek 

✼ příprava na večer – masek, scének, výzdoby, ... 
17:30 večeře – Palatably pleasing! Announcements!!! 
19:00 večerní zábava – Unique entertainment. 
 ✼ soutěže 

✼ diskotéka 
✼ karneval 

21:00 druhá večeře – pečivo, džem, pomazánka, sýr apod. 
21:30 večerní hygiena – Everyone needs a shower! 
22:00 večerka  

 
Výuka lyžování probíhá po lyžařských družstvech, do kterých jsou 

děti rozděleny dle jejich lyžařských schopností. Jedna polovina dětí 
lyžuje dopoledne (8:30 – 12:30, pro tuto skupinu jsou zájmové kroužky a 
angličtina odpoledne) a druhá polovina lyžuje odpoledne. Skupiny se 
budou střídat (dopoledne – odpoledne). Výuka angličtiny je po oddílech, 
do kterých jsou děti rozděleny dle jejich pokročilosti a věku. Na zájmové 
kroužky se děti zapisují dle zájmu daný den. 

 
Z tohoto typického dne existuje celá řada výjimek (Olympiáda, 

večerní lyžování, nelyžařský den, návštěva bazénu, ...) ... hlavně nesmí 
být nuda!!!  

Na této stránce uvádíme seznam těch nejdůležitějších věcí, které 
doporučujeme, aby děti měly s sebou. Nicméně Vy, jakožto jejich rodiče, 
je znáte nejlépe; balte tedy dle Vašeho uvážení. 

Oblečení Ostatní 
4-5 triček (1 červené! a 1 modré!) Lyže/ snowboard 
tepláková souprava + tepláky lyžařské brýle a povinně helma 
2 teplé mikiny (svetr, rolák) boby/pekáč, ježdík (lopata) 
1 kombinéza na lyže (oteplováky) psací a dopisní potř., pastelky 
plavky (můžou se hodit a autobus je uveze) krepový papír 
ponožky (alespoň 2 páry teplých) batoh na výlet 
punčocháče plastová láhev na pití 
spodní prádlo osobní léky, náplast 
pyžamo sešit A4 linkovaný 
čepice, šála hodinky nebo budík 
bunda (společenské hry (karty, ...)) 
rukavice (alespoň dvoje) (knihu, časopis, apod.) 
vycházkový oděv (džíny, lepší triko, ...) karti čka zdrav. pojišťovny 
 svačina na cestu (začínáme 

večeří, končíme obědem) 

Obuv 7 x sušenka na svačinku 

 dobrá nálada 
přezůvky smysl pro humor 
lyžáky (přezkáče, boty na běžky) Finance 
zimní obuv (sněhule + 1 náhradní) cca 1100 Kč na vleky  
 kapesné (max. 200,- Kč) 

Hygienické potřeby  

1 ručník  
mýdlo, šampon, hřeben  
zubní pasta, kartáček  
krém na opalování (na obličej)  
toaletní papír, kapesníky (papírové i látkové)  
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Další důležité informace 
 

Pravidla tábora 
 
� Během tábora platí přísný zákaz konzumace i přechovávání 

alkoholických nápojů, kouření a užívání jiných návykových či 
psychotropních látek. Porušení tohoto pravidla vede k okamžitému 
vyloučení z tábora bez jakéhokoliv nároku náhrady nevyužitých 
služeb!!! 

� Rovněž platí přísný zákaz pyrotechnických hraček všeho druhu. 

� Děti jsou pod dohledem svého vedoucího 24 hodin denně; vedoucí 
musí vždy vědět, kde dítě jemu svěřené je a dítě musí vědět, kde je 
jeho vedoucí. 

� Během poledního klidu a po večerce mají děti omezený pohyb po 
objektu; jestliže vedoucí nepovolí jinak, jsou děti na svém pokoji. 

 

Doporučujeme (ale nenakazujeme, ani nezakazujeme) 

� Nebrat s sebou mobilní telefony, šperky a jiné cenné předměty. 
(Mobilní telefon je možné uschovat u vedoucího a dítě si jej jednou 
za den vyzvedne a opět vrátí k vedoucímu.) 

� Kapesné především u malých dětí odevzdat u autobusu 
vedoucímu, který poskytne potřebnou hotovost dítěti na požádání. 

� Zavazadlo dítěte (jedno - nejlépe kufr) označte jmenovkou dítěte, 
doporučujeme též označit monogramem všechny věci a podepsat 
obuv i lyže. Přiložte též podrobný seznam věcí dítěte. 

 

Co je třeba ještě udělat? 

� health form – nechat vyplnit lékařem a přinést k autobusu. Může být 
nahrazen jiným originálem potvrzení (např. pro ŠvP), které není 
starší 12 měsíců. 

� doplatek – doplatit nejpozději do 15.1.2011 
� bezinfekčnost – vyplnit, podepsat rodiči  a odevzdat při odjezdu 
� zabalit si vše nezbytné a dorazit na místo odjezdu 

Cestovní pokyny 
 

Již tradičně využíváme luxusní klimatizované autobusy s WC, po 
cestě děláme většinou 1 desetiminutovou přestávku. Autobus nás 
dopraví přímo před hotel. Doporučujeme jedno větší zavazadlo 
(nejlépe kufr), jedno příruční (baťoh), lyže zabalit do obalu a 
případně zavazadlo s přezkáčema. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2. – 12.2.2011 Janské Lázně (hotel Astoria) 
 

Odjezd z Prahy 
neděle 6.2.2011 v 11:00 od vysokoškolských kolejí Jižní Město –
ul. Dunovická (parkoviště).  
Spojení MHD: ze stanice metra C – Chodov autobusem 122, 177, 
3 zastávky do stanice Volha. Sraz v 10:30, v 11:00 se odjíždí!!! 

Příjezd k hotelu Astoria (přímo před hotel) 
6.2.2011 okolo 14:00 

Odjezd od hotelu Astoria 
sobota 12.2.2011 v 14:00 

Příjezd do Prahy  
Sobota 12.2.2011 okolo 16:30 na výchozí parkoviště u VŠ kolejí 

Jižní Město. 

Chodov 

Opatov 

Dunovická 

U ODJEZDU: 
• Odevzdáte zdravotnický 

formulář, bezinfekčnost a 
kopii kartičky zdravotní 
pojišťovny, případně léky 

• Odevzdáte zavazadla řidiči 
autobusu 

• Budeme vybírat peníze na 
vleky (1100 Kč) 


