Středa 25.8. – ZOO Olomouc
Sraz v 8:30 u hasičárny (děti přijdou po snídani – zajištěna bude svačina a další jídla a pití)
Dle předpovědi počasí budou 2 varianty kempu. Noclehy celkově nejsou nutné nebo povinné, ale ze
zkušenosti víme, že děti to baví, takže by byla škoda je o to připravit. V každém případě budou děti ve
Veselé a vše jde kdyžtak snadno vyřešit. Takže se toho nebojte 
1) Dobrá předpověď: děti sebou věci na středu + čtvrtek + pátek (2 noci ve stanu).
Stany si děti musí zajistit svoje – domluvte se mezi sebou, kdo s kým bude spát, aby děti měly
zajištěné místo ve stanu.
2) Špatná předpověď: děti sebou věci na středu + čtvrtek (1 noc v hasičské zbrojnici – ve čtvrtek
by se děti domluvily, zda chtějí přespat i další noc).
Věci se u obou variant ve středu ráno pouze uloží do hasičárny a následuje přejezd do Zašové na vlak
(kdo bude mít čas, budeme rádi, když pomůžete s převozem dětí). Sebou na výlet malý batůžek
s pitím, do něj děti od nás dostanou svačinu. Hotovost na útratu dle Vašeho uvážení.
Vlak odjíždí 8:56 ze Zašové. Dle počasí a nálady bude návrat z Olomouce vlakem v 15:23 nebo
17:23. Děti ze Zašové do Veselé už si převezeme. Buď si přenesou věci do areálu, postaví stany, nebo
zůstanou v hasičárně.

Čtvrtek 26.8. – Výlet po okolí, hry v přírodě, přednáška Zdravověda pro děti,
hvězdárna Val. Meziříčí
Budíček v 7:30, snídaně a následně celodenní program. Dopoledne hraní her, případně procházka po
okolí. Odpoledne přednáška, poté možná návštěva na hvězdárně Val. Meziříčí – dle počasí a nálady.
Pokud bude nepříznivé počasí a bude se spát v hasičárně, tak další noc bude záležet hlavně na přání
dětí, zda budou chtít ještě přespat nebo spíše nocovat doma.

Pátek 27.8. – Ostrava, Dolní oblast Vítkovic, Svět techniky
Budíček v 7:30, v případě spaní doma sraz u hasičárny v 8:30. Výlet Technické muzeum
Ostrava.
Odjezd v 9:00 – objednaný autobus bude přistaven k hasičárně. Odjezd z Ostravy cca v 15:30.
Předpokládané předání dětí zpět rodičům v 17:00. Pokud budou postavené stany, tak ve sportovním
areálu, pokud ne, tak u hasičárny.

Sobota 28.8. – Výlet Pustevny
Sraz na vlakovém nádraží v Zašové v 8:15. Děti budou po snídani. Výlet Pustevny a Radhošť.
Sebou malý batůžek s pitím, svačinu i jídlo po zbytek dne děti dostanou.
Odjezd 8:30 vlak (kvůli výluce nutno přejít na bus zastávku). Vyjedeme nahoru na Pustevny,
přejdeme přes Radhošť dolů na autobus na Punduli. Odtud autobusem zpět do Zašové. Sraz a
předání dětí v Zašové u železniční stanice v 15:40.

Pro tyto výlety není potřeba, aby děti dokládaly negativní testy. Pouze pro středu (ZOO) a pátek
(Ostrava) je nutné mít roušku nebo respirátor do vnitřních prostor pavilónů a expozic.
Letní kemp je pro děti zcela zdarma.
Dotazy:
Jonáš Mikula: 601 229 499
Zbyněk Mikulenka: 737 700 141, 778 526 368

