
 

Vážení rodiče, máme tu letní období a děti se určitě těší 

na začátek prázdnin. Letos jsme pro vás připravili tábor na 

téma  

Asterix a Obelix – osadníci. Máme pro vás přichystány 

nové i osvědčené táborové hry a doufáme, že si je vaše 

děti během 10 dní na 1. běhu tábora užijí. 

 

 

 

Dle aktuálních informací z 14. 6. 2021 je účast dítěte na akci 

podmíněna předložením: 

potvrzení o negativním PCR testu (stáří maximálně 2 dny) 

nebo 

potvrzení o prodělání covidu-19 (s ochrannou lhůtou 180 dnů) 

či  

certifikátu o ukončeném očkování 

(antigenní test nedoporučujeme, protože jeho platnost je pouze 7 dnů) 

Vstup rodičů do areálu tábora je kvůli epidemiologické situaci 

zakázán. Vaše dítě si převezmeme před vstupem do areálu. 

 

Máte-li jakýkoliv přebytek nebo jen chcete všem dětem přilepšit, rádi 

přijmeme ovoce či zeleninu, kancelářské potřeby… 

 

Pro samostatnost dětí je důležité nechat je zabalit věci samostatně. Jistě 

budou potřebovat vaši pomoc a dohled, ale nechte je, ať si samy uvědomí, co 

potřebují a kam si věci dávají. Pokud jim sbalíte sami bez jejich přítomnosti, velmi 

lehce se stane, že řadu věcí na táboře vůbec nepoužijí, protože ani nebudou vědět, že 

je s sebou mají, a rozházené věci si ani nepoznají. Především u menších dětí 

doporučujeme oblečení podepsat nebo opatřit značkou, aby se zamezilo ztrátám a 

záměně majitelů.  



TEN, KDO VYRÁŽÍ NA TÁBOR VLAKEM:  

Batůžek a v něm 1 l vody, pokrývka hlavy, pláštěnka, pevná turistická obuv (na nohách), svačinka, šátek, 
respirátor/rouška 

+ v dalším zavazadle vše ostatní na pobyt. Odvoz zavazadel z nádraží bude zajištěn. 

 

PRO VŠECHNY: 

Základní vybavení:  

• 3x rouška/respirátor + 1x antigenní test 

• 1x zavazadlo (kufr, batoh) označené jmenovkou dítěte  

• 1x batůžek na záda, kam se vejde 1,5 l vody, pláštěnka, mikina, svačina (druhá mikina, 
náhradní ponožky…) 

Oblečení: 

• 5x tričko s krátkým rukávem (alespoň 
jedno černé) 

 • 2x tričko s dlouhým rukávem  

• 2x kraťasy  

• 2x tepláky  

• 1x kalhoty  

• 2x mikina nebo svetr  

• 1x větrovka  

• 1x zimní bunda  

• 1x plavky  

• 10x spodní prádlo  

• 10x ponožky  

• 2x ponožky teplé 

• 1x teplé pyžamo nebo tepláková souprava 
na spaní 

• 1x pokrývka hlavy (kšiltovka)  

• 1x pláštěnka

• kostým k tématu (např.: helmice Asterixe, prostěradlo jako róba Římana či jakákoli jiná 
rekvizita pro emocionálnější prožitek) 

Obuv 

• 1x holínky  

• 2x sportovní obuv  

• 1x obuv na výlet  

• 1x pantofle nebo kroksy

Hygienické potřeby:  

• kartáček a pasta na zuby  

• mýdlo  

• šampón na vlasy a hřeben  

• opalovací krém, jelení lůj

 

 Další potřeby:

• pohled a známka 

• ešus, lžíce, příborový nůž  

• větší hrnek s uchem 

• kapesníky  

• baterka 

• láhev na pití 1,5 l 

• ručník, osuška  

• pytel na špinavé prádlo  

• šátek (na hry)  

• psací potřeby, blok A4 

• spacák  

• karimatka  

• polštářek  

• kapesné  

• zapsat si adresy domů  

• repelent proti klíšťatům



 

Zejména bychom chtěli připomenout, že na táboře může být jak nádherné letní 

počasí, tak i typické červencové počasí, ke kterému patří déšť a mokro. 

Nezapomeňte, prosím, dětem přibalit kvalitní pláštěnku, holínky a dobrou obuv bez 

„žraloka“. Tak jako každý rok budeme při přebírání dětí vyžadovat kartičku 

pojišťovny, očkovací průkaz, potvrzení od lékaře, že je dítě schopno na tábor jet. 

Dále pak prohlášení o bezinfekčnosti a nutné léky. 

 

 Rádi bychom ještě připomněli, že 1. běh tábora začíná ve čtvrtek 1. 7. 2021 

buď v 8:00 h na vlakovém nádraží v Jaroměři (prosím o včasný příjezd, protože vlak 

nám odjíždí v 8:22 h směr Bílá Třemešná), nebo v 10:00 h na táborové základně 

(Vítězná Hájemství č. 1). Upozorňujeme, že tábor končí v sobotu 10. 7. 2021 mezi 

9:30 a 10:00 h ve Vítězné Hájemství č. 1, svoz dětí vlakem do Jaroměře 

nezajišťujeme. Protože při odjezdu další běh potřebuje epidemiologickou přestávku 

na dezinfekci areálu, prosíme pokud možno o dodržení těchto časů. Nedávejte 

dětem jídlo, které se kazí. Ve 12 hodin po příjezdu bude první společný oběd. Prosím 

posílejte dětem pohledy a dopisy na adresu: jméno účastníka, tábor Víkend, z. s., 

Vítězná Hájemství č. 1, 544 01 pošta Dvůr Králové n. L. Každé dítě na táboře je 

očekává. Mobilní telefon na tábor nedoporučujeme – není vhodný prostředek ke 

kontaktu s vaším dítětem – zejména proto, že dětem se pak více stýská a stále řeší, 

kde si telefon dobít. Dětem chceme dopřát možnost odpočinku od moderní techniky.  

 Vás rodiče bychom rádi znovu upozornili na storno podmínky a nutnost 

dodržovat táborový řád, který s dětmi na táboře ještě jednou probereme. 

 

 Matěj Freisleben & kolektiv vedoucích Víkend, z. s. 
 www.tabor.kuzelka.cz 
 www.facebook.com/Vikend.z.s 
 e-mail: tabor.hajemstvi@seznam.cz 
 telefon +420777555809  
 (preferujeme hovory v době 18:00–20:00 h) 
 

Na následující stránce „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte“, „Potvrzení o 

bezinfekčnosti“ a „Souhlas s převozem dítěte“. 

http://www.tabor.kuzelka.cz/vip/podminky2021.html
http://www.tabor.kuzelka.cz/vip/pravidla2021.html
http://www.tabor.kuzelka.cz/
https://www.facebook.com/Vikend.z.s


Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 

k účasti na dětských hromadných zotavovacích akcích (letní tábor, lyžařský výcvik apod.) 

v souladu s vyhláškou č. 148/2004 Sb.) 

Jméno a příjmení dítěte  .................................................................... nar. .......................................  

Trvalý pobyt:  ....................................................................................................................................  

Posuzované dítě k účasti na letní tábor – červenec 2021 

a/ je zdravotně způsobilé *) 

b/ není zdravotně způsobilé *) 

c/ je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením): *) 

.......................................................................................................................................... 

Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu 

doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

Potvrzení o tom, že dítě 

a/ se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním: ANO – NE*) 

b/ je imunní proti nákaze (typ/druh): ................................................................................... 

c/ má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh, dávka)............................................ 

d/ je alergické na: ................................................................................................................ 

e/ dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):....................................................................... 

............................................................................................................................................ 

Datum: 

*) nehodící se škrtněte 

............ ............................................... 

Razítko, podpis lékaře 

  



POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
(Toto prohlášení musí být vyplněno v den zahájení tábora a zákonný zástupce je povinně odevzdá spolu s průkazem zdravotní 

pojišťovny (kopií) a zdravotním posudkem ošetřujícího lékaře při nástupu na tábor.) 

 
 
Prohlašuji, že syn, dcera……………………………………………………………,  
 
datum narození………………………………………………………………………..., 
 
adresa…………………………………………………………………………………, 
 

● nejeví známky akutního onemocnění (horečky, průjem) 
 

● že dítě (nebo jiná fyzická osoba přítomná na akci) nejeví známky akutního onemocnění 
(například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o 
příznaky infekce COVD-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu 
atd. 

 
● ve 14 dnech před odjezdem nepřišlo dítě (nebo jiná osoba přítomná na akci) do styku s osobou 

nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku 
rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření.  

 
 
Upozornění zákonných zástupců účastníka tábora: 
 

 
Ditě má tyto zdravotní problémy: ............................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Dítě bere pravidelně tyto léky: ................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Další závažné informace pro pořadatele tábora: ....................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Dítě je schopno účastnit se dětského letního tábora v termínu od 1.7. do 10.7.2021 ve Vítězné–Hájemství 
 
 
Tel. spojení pro potřeby zdravotnice: …………………………………………………………….. 
 
 
 
V......................................................................................... dne ………..1.7.2021....................................... 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
podpis zákonného zástupce  
  



SOUHLAS S PŘEVOZEM DÍTĚTE 
 

Souhlasím s tím, aby mé dítě: ………………………………………………………………………………………… 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………, datum narození: .……………………… 

r. č.: ……………………………………, bydliště:..…………………………………………………………………….  

bylo v případě potřeby ošetření lékařem převezeno osobním autem řízeným zdravotníkem, vedoucím tábora nebo 

jiným pracovníkem Víkend, z. s. do ordinace dětského lékaře či do nemocnice. 

 

V ……………………………………..…… dne …………………………………………………  

 

Podpis zákonného zástupce dítěte: ………………..………………………………………………. 

 


