
 
 

Doprava dětí na tábor 

SRAZ – sobota 2.7. na vlakovém nádraží Stochov v 8:30 (odjezd je v 9:03) 

Doprava dětí z tábora 

tábor 1 týden od soboty 2.7. do neděle 10.7. – rodiče si děti odvezou v rámci návštěvního dne  

tábor 2 týdny od soboty 2.7. do neděle 17.7. – vlakem na nádraží ve Stochově v 15:55 

Při odjezdu odevzdá každé dítě (do 18 let) 

- průkazku pojištěnce (nejlépe kopie) 

- děti od 10 do 15 let doklad na prokázání věku (musí obsahovat fotku a datum narození)  

- potvrzení o bezinfekčnosti (s datem dne odjezdu!!) 

- souhlas rodičů s předáním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu  

- léky, které dítě užívá pravidelně 

- případně kapesné pro menší děti v nadepsané obálce (pokud ho u nás budete chtít uložit) 

Doprava věcí na tábor 

Věci sbalte dětem do batohu, který mohou vézt s sebou vlakem. Od vlaku v Plasech batohy 

odvezeme, děti půjdou do tábora 3 km na lehko.  

Krabici (papírovou nebo sololitovou), karimatku a deku srolovanou dohromady je potřeba donést do 

klubovny nejpozději v pátek 24.6.. Ty povezeme autem.  

Návštěvní den 

Po dlouhé odmlce opět chystáme návštěvní den v táboře. Bude to neděle 10.7. Cca od 10 hodin do 16 

hodin Vás v táboře rádi uvítáme – a to jak rodiče dětí, které jedou domů, tak i ty ostatní.  

Společně si lehce zasportujeme a zasoutěžíme.  

 

TÁBOR KMENE 

JESTŘÁBI 

STŘELA 2022 



Kontaktní údaje tábora  

Dopisy, pohledy je možno posílat na adresu:  Tábor kmene LLM Jestřábi 

       pošta Plasy, 331 01 Plasy 

NEPOSÍLEJTE BALÍKY!!!!! NEBUDEME JE PŘEBÍRAT (je potřeba statutár osobně na poště a to 

nezajistíme).   

Telefonní kontakt  

Při závažných důvodech je možno komunikovat s táborem přes telefon Trnky/Katky Kalvodové 

606 120 414 posláním SMS. Jedenkrát denně zapínáme telefon, bude-li třeba, zavoláme zpět.  

Zdravotník, případný kontakt s lékaři 

Během tábora je přítomen školený zdravotník – Kristýna Bartolenová (Týna) a Petra Kitlerová (Pecka). 

Pro případ potřeby je nám k dispozici dětský lékař v Plasech a pohotovost v Plzni. Pro potřeby ošetření 

dítěte prosíme o udělení „Souhlasu rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte 

vedoucímu akce“ na dobu trvání tábora a určením osoby přítomné při poskytování zdravotních služeb 

nezletilému. „Souhlas“ podepsaný zákonným zástupcem je třeba odevzdat při odjezdu.  

Vybavení na tábor: 

❖ MP3/TELEFONY/CHYTRÉ HODINKY – NECHTE DOMA!!!!!!!!. Naším cílem je prožít 

společně nějaký čas v přírodě bez těchto zařízení a zažít jiné věci, než zažíváme doma. Proto je prosím 

dětem opravdu nedávejte. Moc děkujeme. 

❖ SLADKOSTI – Sladkosti dejte dětem pouze ve velmi omezené míře. Během tábora budou mít 

děti možnost nějakou sladkost si nakoupit za své i táborové peníze. Krom toho i v průběhu tábora si 

nějaké to sladké dopřejeme v rámci jídelníčku, takže zcela jistě „nebudou trpět“ nedostatkem cukru ☺.  

 

 

Menší batůžek na výlet Kartáček na zuby, pasta, hřeben 
Spodní prádlo a ponožky – 

přiměřeně  

Karimatka, spacák, deka 

(bavlněná nebo vlněná – přes 

spacák, chrání ho proti jiskrám) 

Mýdlo a šampon – ekologicky 

odbouratelné protože se myjeme 

přímo v řece (ke koupi 

v DMdrogerii)  

Teplé ponožky 1x (na dva týdny 

2x) 

Pláštěnka Opalovací krém 
Oblečení na spaní (pyžamo nebo 

vyčleněné triko+tepláky) 

Boty do vody (sandále, crocsy 

s úponem na patu)  
Kapesníky, ručník 

3x tričko s kr. rukávem (na dva 

týdny 5x) 

Pevné boty na chození terénem 

Zápisník, uzlovačka, psací 

potřeby, baterka, šátek na hry, 

kdo chce knihu na čtení 

2x mikina 

Kecky (botasky), případně 

sandále 

Plavky, plavací pomůcky (kruh 

apod.) 
1x bunda (větrovka) 

Ostrý zavírací nůž Pokrývka hlavy proti slunci 
2x kalhoty nebo tepláky, 2x 

kraťasy 

Miska nebo ešus, lžíce, plechový 

hrneček (alespoň 250 ml) 

Šerpu nebo skřítkovské roucho a  

korálky, Knihu Orlích per nebo 

Svitek korálkových činů 

1-2 x indiánské oblečení (košile, 

leginy, bederka x šaty, kapote) 

Kapesné (300 Kč), příp. známky 

na dopisy a pohledy 

Na uložení věcí v týpí slouží krabice (namalujeme si je na 

schůzkách), různé pytlíčky na zavěšení (nejlépe bavlněné) nebo 

nějaký kapsář (také nejlépe bavlněný) na zavěšení 



POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI - Písemné prohlášení rodičů 

Tábor kmene LLM Jestřábi od 2.7.2022 do 10.7.2022/17.7.2022 v údolí řeky Střely u Horního Hradiště.  

 

Jméno dítěte ………………………………………………………………..nar. ………………………… 

Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního 

onemocnění (například horečky nebo průjmy), a není mi známo, že by ve 14 kalendářních dnech před 

odjezdem na akci přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 

podezřelou z nákazy. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. 

Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých 

údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.  

 

V………………………… dne………………… Podpis rodičů ……….………………………………… 

(datum nesmí být starší 1 dne před nástupem dítěte na tábor, odevzdejte na nádraží při odjezdu)   

 

 

Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte a určení osoby přítomné při 

poskytování zdravotních služeb nezletilému a prohlášení o poskytnutí součinnosti 

 

V době konání letního tábora kmene LLM Jestřábi, tj. od 2.7.2022 do 10.7.2022/17.7.2022 souhlasím 

s poskytováním informací o zdravotním stavu mého nezletilého syna / mé nezletilé dcery  

……………………………………………………….(jméno a příjmení), dat. nar. ……………………… 

ve smyslu ustanovení §31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů 

Kateřině Kalvodové, nar. 27.8.1977, bytem Nová Studnice 40, Hradečno, 273 04 

Karolíně Dandové, nar. 14.5.1990, bytem Mírové nám. 262 , Stochov, 273 03 

Petře Kitlerové, nar. 7.8.1986, bytem Mírová 533, Tuchlovice, 273 02,  

Kristýně Bartolenové, nar. 16.10.1993, bytem Lipová 108, Kačice, 273 04 

Určuji tímto výše jmenované osoby osobami, na jejichž přítomnost má můj nezletilý syn / moje nezletilá 

dcera právo při poskytování zdravotních služeb ve smyslu ustanovení §28 odst. 3 písmeno E) bod 1, a to 

ve shora uvedeném období.  

Beru na vědomí, že v případě potřeby (určí tak lékař) se budu muset bezodkladně dostavit do 

příslušného zdravotnického zařízení k udělení souhlasu s poskytnutím zdravotnických služeb mému 

nezletilému synovi / mé nezletilé dceři a zavazuji se poskytnout v této věci veškerou potřebnou 

součinnost. 

Prohlašuji, že v případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte, zajistím jeho 

bezodkladný individuální odvoz z místa konání akce před stanoveným termínem ukončení akce.  

 

V …………………………………….. dne ……………….. 

 

………………………………………………………………… 

Podpis zákonného zástupce 

   

   


