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Plavba kolem zeměkoule
Místo konání:
V sobotu 2. srpna 2014 odplouvá zaoceánská loď Bílá Holubice na plavbu kolem zeměkoule.
Nalodění cestujících probíhá od 10.00 do 12.00, kdy loď opouští přístav a zároveň zahajuje
svou plavbu obědem.
Loď kotví na řece Moravici v přístavu Moravice u cesty č. 443, viz mapka. Doporučujeme cestu
z Ostravy přes Hradec nad Moravicí, Melč a pak směr na Budišov nad Budišovkou. Na cestě je
umístěn dřevěný ukazatel k přístavu.
Návrat se předpokládá 9. srpna 2014, kdy bychom měli opět připlout do českých vod. Na lodi
se tento den bude ještě servírovat snídaně.

Nezbytnosti na cestu:
‐
‐
‐
‐
‐

Fotografii pasového formátu do cestovního pasu, který dostanete na místě, lodní lístek.
Bílé bavlněné tričko (dospělí i děti), nezáleží na tom, zda s dlouhým nebo krátkým
rukávem
Psací potřeby – ideální je školní pouzdro a blok
Pokud máte tyčový mixér, bude se hodit, urychlí se tím práce na… to uvidíte
Jakýkoli hudební nástroj, který vydává zvuk (pokud máte kastaněty, rumbakoule a
podobné), dále takové, na které umíte hrát … kytara u ohně je báječná věc i na
opuštěném ostrově
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Nůž (pouze pro rodiče) se hodí vždycky, nemůžete vědět, co vás na plavbě může potkat
Šátek
Oblečení do pohody i nepohody – cesta bude dlouhá a poplujeme různými podnebnými
pásy, myslete na to
Baťůžek na výlety, alespoň 0,5 l láhev na pití na osobu
Baterku + náhradní baterie, osobní léky
Zástěrku nebo starší kus oděvu na ochranu oblečení při animačních programech
na palubě lodi
Pokud jsou děti závislé na některých hračkách, nezapomeňte je vzít také (odrážedla,
koloběžky, bábovičky na písek…)
Máte‐li doma, na chalupě, nebo u babičky nepoužívaná prostěradla či povlečení, která
čekají na popelnici, vezměte je s sebou (na barvě nezáleží)
Pokud mají děvčátka nějakou delší sukýnku, přibalte ji. Nemusíte se o ni bát, nebude se
nijak barvit, měla by jen dotvořit kostým.

Co se bude dít:
To se vlastně všechno uvidí. Poplujeme lodí kolem celé zeměkoule a uvidíme, co nás potká.
Setkáme se zajímavými místními lidmi, dovíme se něco z historie jednotlivých zemí, vyrobíme
si suvenýry, budeme také bojovat, sportovat, hledat, přemýšlet, slavit, pátrat a užívat si cestu.
Program samozřejmě není pro nikoho závazný, můžete si cokoli zorganizovat individuálně.
Nicméně na svém vlastním člunu. Upozorňujeme však, že během pobytu rodiče (prarodiče)
plně zodpovídají za své děti, paluba lodi skýtá různá nebezpečí, proto dbejte o bezpečnost. Ne
všechny vody jsou zcela bezpečné.
Loď je vybavena také prostorem pro dětské hry: pískovištěm a prolézačkami pro menší děti,
také s námi pocestuje taková malá farma: stádečko koz, slepice, králíci. Na palubě najdete také
tělocvičnu, restauraci a malé muzeum, které společně navštívíme. Více toho najdete na
stránkách rekreačního střediska www.bilaholubice.cz.
Stravování:
V ceně je strava pro děti 5x denně, pro dospělé 3x denně včetně celodenního pitného režimu.
V jídelně je k dispozici lednice, rychlovarná konvice.
Informace pro všechny blízké, kteří bez vás týden nevydrží :
Průběh cesty bude pravidelně zveřejňován na adrese http://tabor.eico.cz/, takže se i Vaši
známí či příbuzní mohou pohodlně na internetu dozvědět vše o aktuálním dění, prohlédnout
si fotografie vždy z předchozího dne a zaslat Vám pozdrav mailem, které budou předávány
vždy 1x denně u snídaně (bude spuštěno až v závěru prvního dne tábora).
Adresa, na kterou je možno psát, pokud vaši blízcí chtějí zvolit klasickou formu (pošta se
vyzvedává vždy v přístavu příslušné země).
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Tábor EICO
RS Bílá Holubice
Moravice 139 – Mokřinky
747 84
Kontakt pro zvědavé otázky:
Kapitánka lodi Romana Horáková tel.: 603 357 645, polstarkarna@seznam.cz.
Moc se na vás těšíme
Posádka lodi Bílá Holubice

