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Základní informace 
 
Tábor je pořádán v souladu se zákonem 258/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů jako zotavovací akce dle § 8 - 11, za dodržování příslušných vyhlášek a 
předpisů. 
 

Sraz:  v sobotu 18.7. v 830 až 930 hodin u klubovny (vedoucí v 8 hodin), 
  následuje postupné převzetí dětí a naložení bagáže, odjezd ± 10:30, 
  k převzetí se dostaví dítě s rodičem, s sebou pláštěnku a lejstra, 
 Vikingové sraz v 8 hodin, po převzetí odchod na vlak, viz zvl. info 
Návrat:  v sobotu 1.8. kolem 1530 - 1600 ke klubovně busem, 
 uvítáme pomoc několika tatínků při vykládání věcí z autobusu. 
Bouračka: Současně se závěrem tábora je bouračka, v podvečer přijede ke 

klubovně náklaďák s veškerým inventářem, uvítáme pomocníky... 
 
Jedeme vlastním autobusem, doba jízdy je asi 2,5 až 3 hodiny. Komu bývá 

špatně v autobusu, hlásí to ihned na srazu, ne až při nastupování do autobusu! 
Máte-li vlastní prášky proti nevolnosti, je třeba to rovněž oznámit zdravotníkovi! 

 
Do autobusu si vezměte malý batůžek na svačinu, pití a pláštěnku, kufr uložíme 

dolů do autobusu. Spacák a další doplňky jako gumáky, deku a podobně je možno 
dát zvlášť, nejlépe do batohu, hůře do igelitky, převázat a popsat! Vyplatí se 
podepsat i kufr a spacák… 
Na sebe si děti vezmou „civilní oděv“, popř. Severácké nebo táborové tričko dle 

chuti (motivovaný oděv si oblečou až později na táboře). Na cestu je dále možno 
vzít si svačinu a pití, první společné jídlo je večeře. Není třeba dávat dětem zásoby 
jídla, stačí různé trvanlivé dobroty, které vydrží případné teplo ve stanu!!! 

 
Prosíme, věnujte velkou pozornost vybavení dětí, spacákům a obuvi. 

Nepodceňujte výbavu do deště - pláštěnku a gumáky, také teplé oblečení je nutné, 
nejen letní, večer bývá zima! Tábor je ryze přírodní, bez elektřiny a vodovodu, 
natož pak televize. Spát budeme na postelích ve stanech s podsadou. Ve 
vojenském hangáru bude jídelna a klubovna pro případ deště, kuchyně je tvořena 
přístřeškem, doplněným o sklady v hangáru. Zastřešené latríny jsou v lese, 
umývárna u studánky s pitnou vodou, teplá voda je k dispozici denně po domluvě a 
při „velké hygieně“. Družiny se budou střídat ve službě v kuchyni, naučí se o sebe 
postarat a zažijí řadu zážitků pro městské dítě nezapomenutelných. Družina 
Vikingové bude mít dle dohody zvláštní režim - viz zvláštní podrobné informace, 
včetně odjezdu. 

 
V případě, že by se vaše dítě nemohlo z nějakého důvodu tábora zúčastnit, dejte 

nám o tom vědět co nejdříve !!! Počítejte pak se storno poplatkem - nebude vám 
vrácena celá částka poplatku, ale zmenšená o případné již uhrazené výdaje. 
 



 

Na sraz je nutno donést : 
 

Prosíme vás o dodržení našich požadavků na povinnou dokumentaci nutnou 
na srazu - je to opravdu nutné pro klidný průběh tábora po stránce zdravotnické. 
Nezapomeňte nás upozornit na jakoukoli maličkost u vašeho dítěte, zejména 
alergie a zdravotní „zvláštnosti“.  

K převzetí dítěte na srazu se dostaví DÍTĚ S RODIČEM, přinese ukázat 
pláštěnku a předat dokumentaci. Body 1 až 4 - nejlépe v podepsané nezalepené 
obálce - odevzdáte, bude to uloženo u zdravotníka a vráceno po skončení tábora.  

Děkujeme. 
 
1. Vyplněný list účastníka (datum ze dne odjezdu!), s uvedením zdravotní 

pojišťovny, zdravotních „zvláštností“ a adresy na rodiče v době pobytu! 
2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře  

(Zdravotní průkaz už není nutný, byl nahrazen tímto povinným prohlášením) 
 Dle platné vyhlášky musí mít každé dítě potvrzení na speciálním formuláři, že 

se může účastnit letních táborů (zotavovacích akcí). Tento formulář je 
součástí materiálů, které od nás dostáváte. Pokud máte toto potvrzení např. 
ze školy v přírodě, je možno ho použít, platí totiž rok! 

3. Očkovací průkaz (ev. jeho kopii) - máte-li však očkování potvrzeno v posudku 
dle bodu 2), tak není nutný a nemusíte ho přikládat. 

4. Průkaz zdravotní pojišťovny - lépe originál. Nemáte-li ho, je třeba si opatřit 
potvrzení ! Je naprosto nutný pro zajištění případného ošetření dítěte u lékaře.  

 POZOR - případné nutné poplatky u lékaře hradíme do určité míry z rozpočtu 
tábora, avšak náročnější ošetření, např. nemocnice atd., budou konzultovány 
s rodiči a posléze požadovány po rodičích k proplacení. Díky za pochopení. 

5. Případně předepsané léky - odevzdat zdravotníkovi s popisem, v žádném 
případě nedávat dítěti do batohu s tím, že je bude brát samo, ani vitamíny ! 
Rovnátka a další speciality také nutno domluvit s námi ! 

6. Potvrzení o zaplacení - jen pokud budete platit pozdě, tedy po 10.7. 
7. Peníze - chcete-li využít možnosti (zvláště u malých dětí) uložit dětem 

kapesné u nás. Bližší informace - viz Konto Senotín. 
8. Pláštěnka - proběhne kontrola, že má každé dítě s sebou pláštěnku. Nebude-

li mít, bude mu zakoupena na náklady rodičů. 
 

Kontakty pro další případné informace: 
 Hlavní vedoucí Zdravotník  
 Ďoubalík - Petr Klouda Hanka Procházková  
 tel. 724 534 731 tel. 602 834 675 
 doubalik@severka.cz hanca@severka.cz 



 

Pošta ! 
 
 

 

  Adresa tábora: Jméno dítěte 
   Letní tábor U Kalicha 
  378 33      pošta Nová Bystřice 
 

 
 

Prosíme, pište dětem často, zvláště těm malým a nováčkům. Ale poštu máme 
rádi všichni, i vedoucí ☺ Budete-li posílat balíky, neposílejte ovoce podléhající 
zkáze. Každý balík bude před předáním dítěti kontrolován zdravotníkem ! 

 
Na táboře opět platí zákaz MOBILNÍCH TELEFONŮ! Není totiž nic 

strašnějšího, než děti SMSkující si s kamarády z Brna nebo dokonce ze stanu do 
stanu :-) A nebo „plašící se“ rodiče po telefonátu dítěte, které líčí zážitky z „bojové“ 
hry nebo kňourá po celodenním dešti. Ranní telefonát maminky, zda nám není 
zima, opravdu nepatří na tábor. A stejně by dětem brzo došly baterie, nemluvě 
o možné ztrátě nebo poškození mobilu vodou či horkem. Díky za pochopení :-) 

 
Spojení na tábor je letos na tel. čísle 724 534 731 (Ďoubalíkovo číslo, Hanča 

bude na telefonu jen občas). Případně budete-li mít nějaké obavy, můžete se nás 
optat, jak se dětem daří. Ale nebudeme povolovat soukromé hovory s dětmi - 
jednak by se jim potom ještě více stýskalo a hlavně tábor znamená i čekání na 
dopis a těšení se na rodiče. Takže znovu prosíme, nevolejte dětem, jestli u nás 
taky byla bouřka, jestli se dobře oblékly nebo co měly k obědu. Děkujeme. 

 
 
Opět bude fungovat tradiční zpravodajství z tábora, ale letos pouze na 

webových stránkách www.severka.cz/kinobox . Technika pokročila a většina 
z vás už má přístup na internet - oproti loňsku bychom chtěli vynechat jak zprávy 
SMS, tak e-maily - stejně víte, že loni už to moc nefungovalo. Zato se ke psaní 
článků aktivně vrátí Hanča a už se na to těší, takže slibujeme denně plno novinek 
z táborového života. A fotky samozřejmě taky :-) 

Zprávy na tábor nám i letos můžete psát z webu www.severka.cz/kinobox 
pomocí formuláře - zprávy se zobrazí na webu a dětem je 1x denně tiskneme - 
večer, dostanou je tedy ráno k snídani :-).  

 
Návštěvy na táboře nejsou povoleny - z hygienických a psychologických 

důvodů! Nechceme, aby nám malé děti po návštěvě odjížděly s rodiči domů, 
protože by se už nechtěly loučit, nebo aby návštěva způsobila proplakané noci 
u někoho, komu rodiče nepřijeli. Věříme, že to pochopíte a pomůžete tím všem 
dětem a hlavně těm svým. Děkujeme. 



 

Jak nám můžete pomoci ?  
 
Po zkušenostech z dřívějších let se i letos držíme hesla „my, naši známí a známí 
našich známých dokážeme všechno!“ Díky Vaší pomoci se nám daří zařídit 
ledacos z toho, o čem bychom si jinak mohli leda nechat zdát. Mnozí z Vás už nám 
pomohli v řadě věcí, za což Vám ještě jednou za celou Severku děkujeme.  
Oprašujeme tedy opět náš tradiční seznam a předkládáme Vám možnosti, s čím 
vším nám a našemu oddílovému snažení můžete pomoci, máte-li možnost a chuť. 
Za jakoukoli Vaši pomoc i snahu a podporu předem děkujeme.                    
 
Letošní speciality:  
• konkrétně sháníme k motivaci: Vyřazený VHS přehrávač (možná i nějaké kazety 

jako dekoraci, ale neručíme za jejich návrat), starou televizi, fungující 
elektronické identifikační vybavení, např. čtečka čárových kódů, vč. softwaru,… 

• pokud Vás napadne něco dalšího, co by se mohlo k motivaci hodit, kontaktujte 
prosím Ďoubalíka (doubalik@severka.cz). 

 
Tradiční možnosti pomoci: 
• nakládání na náklaďák (v pátek 26.6. dopoledne) a z náklaďáku (sobota 1.8.) 
• hledáme někoho, kdo by nám nějakým tranzitem nebo tak něčím zavezl věci na 

tábor - kufry, program, zásoby jídla. Sobota 18.7. dopoledne, auto zaplatíme. 
• uvítáme i pomocníky na úklid PO bouračce - neděle 2.srpna v klubovně 
• benzín do elektrocentrály 
• plyn do PB bomby - velké 10 kg, ale i malé 2 kg 
• oprava Bobiny - naší polní kuchyně - práce zámečnické, svářečské, ale kreativní 
• potraviny: některé maminky už tradičně nabízí kompoty, marmelády, okurky, 

jablka, brambory apod. Jen pokud máte vydatný zdroj a nebudete to postrádat! 
Je zbytečné, abyste kvůli nám ubírali z rodinných zásob. Dále se můžeme 
domluvit na odkoupení za výhodnější cenu. Prosíme vše označit cedulkami, 
občas je problém bez ochutnání poznat marmeládu od kečupu a sirup od jaru.  

• balená voda, limonády - pokud by měl někdo nějaký sponzorský zdroj... 
• vybavení lékárny na tábor - kdyby se našel nějaký další pomocník 
• papírnictví: vždy užijeme zásoby papíru tvrdého, barevného měkkého i tvrdého, 

barevného xeroxového atd… Toaletní papír. Lepidla, propisky, fixy, sem s nimi ☺ 
• staré tenisáky - ony se nám asi vypařují (nehrál někdo další v dětství tenis ?) 
• proplacení účtu na kancel. potřeby, barevný xerox a pod. z „firemního“.  
• stará lana a silnější provazy   
• kdyby někdo měl jutové či látkové pytle 
• ušití různých pytlů a pytlíků na věci 
• tip na sponzora ? (dárce cen pro děti, potraviny, benzín, nafta…) 
• během léta - vyprání a vyžehlení kostýmů, oprava kapsářů atd...  
 
A mnohé další už je v jednání a nebo spoléháme na stálé pomocníky… 

   Děkujeme ! 



 

Seznam věcí na tábor 
 

Je dobré, aby děti měly s sebou věci, které si samy poznají, nejlépe je označte. Děti 
budou ve stanech po dvou a zvlášť někteří malí si ani nepoznají svoje trička… 
Zdůrazňujeme označení hrnku a lžičky - kdo nebude mít označeno, označíme mu ho na 
táboře sami !!! Věci můžete označit i číslem - vaše dvojčíslí, znáte ze Severky. 

Domníváme se, že množství věcí na oblečení není nutno předepisovat. Je třeba se řídit 
předpokladem, že dítě bude 2 týdny v přírodě, spát ve stanu, pohybovat se v lese, že 
může pršet či být slunečno. Samozřejmě, že si děti mohou prát ponožky, spodní prádlo aj. 
Ve stanu je polička a kapsář na drobné věci, šňůra na vlhké věci, na podlaze 
podlážka po celé ploše - na kufry, boty atd. 
 
DOPORUČENÁ VÝBAVA : 

• kufr - vejde se pod postel a lépe se v němu udržuje pořádek, věci tolik nevlhnou. 
• batoh na dvojdenní výlet - na cestu na tábor se do něj dá sbalit spacák, 

karimatka, deka, popř. gumáky atd…, co se nedá dát do kufru. Vikingové 
s sebou klasický batoh jako na výpravu. 

• žracák - menší batůžek či chlebník - na cestu, na výlet atd... Musí se do něj vejít 
pláštěnka, láhev na pití, svačina, peněženka,… 

• spací pytel nejlépe péřový nebo mikrovlákno, teplý; v obalu, příp. igelitu 
• karimatka (na výlet, na ležení venku a hodí se i do stanu na zvýšení komfortu)  
• není to povinné, ale každý určitě uvítá menší starou deku, zvlášť ten, kdo má 

horší spacák. Deku stočit a svázat „a la kocour Mikeš“, nebo do batohu, viz výše.  
• boty: dvoje pevnější boty + gumáky + sandály 
• pláštěnka s kapucí, velmi nutná - nelze nahradit větrovkou ani deštníkem.  
• ešus ne (Vikingové ano!) - není nutno brát, máme společně umělohmotné misky 
• hrnek - velikost hrnku rozumná, ne na dva hlty. Nejlépe plastový či dvouplášťový 

(obyčejný plecháček pálí). 
• lžíce, i dvě, dobře se ztrácí (příbor není na tábor praktický)  
• nůž (zavírací nebo v pouzdře !) použitelný a ne na parádu. Budete si s ním 

mazat chleba, škrábat brambory, tak si neberte tupou rybičku či obrovský nůž !  
• škrabka - kdo neumí nožem škrábat brambory, nemáme škrabky pro moc lidí ! 
• láhev na vodu cca 1 -1,5 litru, nebo dvě menší. Zkontrolovat aby netekla !!! 
• všemožné oblečení do přírody - kalhoty, tepláky, kraťasy, bunda - větrovka, 

svetr, košile, trička, spací oblečení... Nepřehánět množství !!!  
• plavky, spodní prádlo, ponožky ( i teplé ) - do igelitky nebo plátěného pytlíku 
• oddílové tričko, košili, šátek. Kdo má, může si samozřejmě vzít i táborová trička 
• hodí se jedna várka horšího oblečení na službu v kuchyni - ušpiní se !!! 
• šátek, kapesníky, něco na hlavu proti slunci - kšiltovka, klobouk, šátek 
• ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ NA MOTIVOVANOU HRU - bílý pracovní plášť (určitě 

znáte z hodin chemie :-), ale stačí i delší bílá košile po tatínkovi - děti představují 
profesory z jednotlivých národních univerzit. Další doplňky možné :-) 
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• fungující baterka + náhradní baterie a raději i zabalená žárovka 
• hygienické potřeby - tj.mýdlo, kartáček, pasta, hřeben, krém, gumičky do vlasů... 
• 2 ks toaletního papíru (odevzdáte na táboře a bude uložen u WC) 
• ručníky (doporučujeme 2-3 ks, jeden větší k vodě)  
• je možné vzít si šampon, prací prostředky, pár kolíčků na prádlo, šicí potřeby 
• nutně krém na opalování, sluneční brýle, sprej nebo krém proti komárům  
• sáček na špinavé prádlo, igelitové sáčky do rezervy, noviny do bot 
• oddílový zpěvník (kdo ještě nemá, řekne si), hudební nástroje - štěrchátka, ... 
• zápisník, psací potřeby, dopisní papíry, známky (do sáčku nebo rovnou nalepit 

na obálku, zvlhnou a slepí se ! Známky i pohledy se dají na táboře koupit) 
• uzlovací šňůra 1 - 2 m, KPZ, knížka, karty apod. 
• přiměřené kapesné (na dobroty, pohledy,... Někdo utratí 50 Kč, přeborníci i 300)  
• staré hadry a utěrky do kuchyně (prosíme cca 2 ks) - lze donést i předem 
 
NEVHODNÉ - NEBRAT S SEBOU: 
• velké nože, sekyrku pouze po osobní domluvě 
• cenné věci, šperky a velké finanční částky, magnetofony, diskmany a videohry !!! 

Rovněž neberte mobilní telefony ! Neneseme odpovědnost za případné 
poškození či ztrátu jmenovaných nepovolených cenných věcí.  

• pokud si někdo vezme vlastní foťák či videokameru, nejsme proti, ale je to na 
jeho vlastní nebezpečí a opět neručíme za poškození (vlhko, vedro...) či ztrátu !  

• zásoby jídla a pití ! Potřebujete pouze jídlo na cestu, jinak jen trvanlivé dobroty ! 
Jednak se vám zásoby zkazí a taky vám pak lezou do stanu mravenci.  

 

Pár slov k vybavení stanu 
 

Loni jsme vám dávali dobrý tip - pořídit návleky na matrace nebo vzít prostěradlo. Letos, 
jak doufáme, pořídíme z dotace nové silnější matrace s pratelnými návleky, takže 
soukromé návleky nebudou potřeba. 
Kdo chce mít ještě větší komfort, uvítá karimatku či deku (nebo oboje), třeba i na ležení 
na trávě, matrace nebudeme vytahovat ze stanu. Polštářek uvítá každý a málokdo už 
dnes jezdí na tábor bez něj ☺  Ve stanu mají děti dále podlážku na kufr i mezi postelemi 
(po celé podlaze stanu), poličku na drobné potřeby a pověšený ušitý kapsář. Nejmenším 
dětem jsme loni dávali do stanu i krabici na drobné věci, protože ani kufr a polička na tu 
směsku nestačily :-) 
Po loňské zkušenosti zdůrazňujeme kufr pro menší děti, v jakékoli kabeli nemají šanci 
udržovat pořádek! Navíc tašky se mnohdy nedají zasunout pod postel a překáží v uličce 
stanu. Nemusíte se bát, že děti velký kufr neusnesou - kufry malým dětem dovezeme až 
na louku. 
Kdo bude mít s sebou batoh (na cestu, na věci, na výlet), může si ho po vybalení uložit 
u nás na určeném místě, aby mu neležel pod postelí ve vlhku. 
 



 

Konto „SENOTÍN“ 
 

Po zkušenostech z mnoha táborů vám nabízíme (zvláště u malých dětí) možnost uložit 
dětem kapesné u nás.  
Děti si mohou během tábora koupit pohledy, známky, objednat si u hospodáře oplatky, 
sušenky a podobně, navíc si mohou něco koupit během výletu. Stává se, že děti peníze 
poztrácejí nebo bleskově utratí, aniž si pamatují za co - a pak se navzájem obviňují, kdo 
co komu vzal. Navíc je pro nás problematické vracet dětem drobné po nákupu známek, 
pohledů, atd.  
 
Proto jsme už v minulých letech zavedli toto:  dítě (bude-li chtít) bude mít založen jakýsi 
účet, ze kterého mu budeme odečítat útraty a hlásit mu průběžně stav konta, případně si 
může před výletem vyzvednout nějakou částku. Zbytek (bude-li jaký) mu vrátíme na konci 
tábora. Na vyžádání (předem) vám také na závěr dáme „výpis z účtu“ ☺ 
POZOR - ručíme pouze za úschovu peněz. Co si děti koupí, to už je jejich věc, do toho jim 
mluvit nehodláme. Počítejte s tím, že s velkou pravděpodobností kolik peněz jim dáte, tolik 
utratí ! Dle našich zkušeností děti utratí něco mezi 50-100-200, přeborníci 300 a víc Kč. 
 

Seznam účastníků 
 
Předpokládaný počet účastníků: až 67 
Vedoucí (15-17): 
Hlavas:  Ďoubalík - Petr Klouda  Hospodář: Bocman - Jakub Trojan 
Zdravotník:  Hanča Procházková Kuchař: nemáme - vaří vedoucí družin :-) 
Program:  Ďoubalík, Pavel Roháček (část), Zbyňa Spousta, Vláďa Spousta  
Vikingové:  Karel - Jan Houška, Víťa Ondráček   
Družiny:  Andrejka Kamenická, Majka Ludvíková, Kačka Zápařková (část), 

Kuba Fajt, Dominik Gryc, Jirka Vlček, Lukáš Hlouch, David Pařízek, Michal Dáňa 
    
Vikingové (13):     
Kukina Hanka Ludvíková, Kristýna Edingerová, Terka Glosová, Alča Bulantová, 
Ivča Zahradníková, Anka Štěpánková, Honza Pražák, Pepík Fasora, Martin Tyl, 
Tomáš Adámek, David Uher, Honza Kalenda  
Bubáci (19):    
Lucka a Peťka Bulantovy, Bára Tykalová, Radka Bartošová, Gabča Jelínková, 
Terka Foltýnová, Markétka Manová, Terka Gregorová, Anita Drozdková (host), 
Terka Roháčková (host), Martin Adámek, Adam Zezula, Bertík Vašátko, Martin 
Hruška, Matyáš Nejedlý, Tomáš Krejzlík (host), Petr Podlezl (host), Tomáš 
Roháček (host), Adam Cigánek (host) 
Školka (18): 
Mirča Adámková, Kamča Uhrová, Romča Střechová, Šárka Vyhlídová, Peťa 
Tylová, Markétka Glosová, Monča Bartošová, Nikol Krejčiříková, Karolína Ryšavá 
(host), Hanka Kovaříková (host), Lucka Krejzlíková (host), Adéla Cigánková (host), 
Martin Fajt, Ondra Nesvadba, Honza Winkler, Honza Pařízek, Filip Baran, Martin 
Bouzek 



 

Družina VIKINGOVÉ 
 

Už potřetí v historii našich táborů bude mít nejstarší družina zvláštní program pod vedením 
svých vedoucích. Letos to budou Vikingové se svými vedoucími Karlem a Víťou, pomáhat 
bude i Pavel Roháček (vedl speciální program pro X-TREME společně s Ďoubalíkem 
v roce 2007). Budou mít svůj režim, oddělené ubytování, většina programu bude na 
ostatním táboře nezávislá, ale zapojí se i do společných her. Mohou se těšit na nejrůznější 
speciality, z nichž některé už viděli u svých starších kamarádů, jiné budou nové a 
připravené přímo pro Vikingy. Rozhodně je třeba počítat s náročnějšími úkoly, drsnějšími 
hrami, bude kladen důraz na samostatnost jedinců, ale i spolupráci v týmu a společné 
plnění úkolů.  
Cílem celé akce je připravit této družině nezapomenutelný program jejich (pro některé) 
možná posledního tábora, využít doby, kdy jsou v tomto věku a ještě v dosti početné 
sestavě. Současně se spoustu věcí naučí a získají cenné zkušenosti, které se jim budou 
hodit jak v životě, tak v jejich případném dalším působení u našeho či jiného oddílu :-) 
 

DOPRAVA:  
Protože nás na táboře letos bude opravdu hodně, nevejdeme se do autobusu. 
Vikingové proto pojedou zřejmě obě cesty (tam i zpět) vlakem. Na cestu si vezmou 
nabalený batoh s věcmi jako na výpravu. Kufr a případnou další bagáž jim 
vezmeme autem nebo autobusem. Proto prosíme, aby si pečlivě zabalili batoh a 
ostatní věci donesli na sraz vzorně zabalené a popsané, co je čí. 
SRAZ v sobotu na odjezd je u klubovny v 8 hodin, předáte nám kufry a zdravotní 
dokumentaci a odjíždíte s vedoucími MHD na vlak. 
NÁVRAT bude zřejmě opět vlakem, příjezd na hlavní nádraží cca v 18:37 a na 
konečnou/ke klubovně v 19 hodin. Ještě upřesníme nebo potvrdíme přímo 
z tábora. Věci autem ke klubovně, domluvíme se. 
 

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ A INSTRUKCE: 
Veškerá elektronika a drahé věci pouze na vlastní nebezpečí.  
S sebou nutně dobře fungující baterka, karimatka, lahev na pití, ešus. Lístky MHD. 
Dále si vemte starší tričko, nejlépe bílé. 
 

ZDRAVOTNÍ ZVLÁŠTNOSTI: 
Protože program tábora bude místy náročnější, potřebujeme nutně znát veškeré 
zdravotní zvláštnosti dětí PŘEDEM ! Kdo má problémy s koleny či se zády, kdo 
přechodil mononukleosu, atd. - abychom se mohli předem připravit a taky abychom 
na místě odlišili, kdo má opravdu trable a kdo jen „zápal švindlu“ :-) 
 

POZOR ! NUTNÁ PODMÍNKA ! 
Vzhledem k tomu, že program bude náročný na týmovou spolupráci a měl by 
navazovat na činnosti, se kterými děti začnou už na výpravách a schůzkách, a dále 
proto, že účast Viking na akcích je poslední dobou opravdu minimální, stanovili 
jsme pro účast na tomto speciálním táboře PODMÍNKU!!! Poslední výprava 
v termínu 12. - 14.6. je pro účastníky tábora Vikingů povinná a je podmínkou účasti. 
Kdo se nezúčastní, na tábor nepojede. Omlouvá pouze prokazatelná nemoc nebo 
škola v přírodě. Děkujeme za pochopení. 



 

List účastníka 
 
 
Jméno a příjmení dítěte: ....................................................................................... 
 
Datum narození: ............................................ PSČ: ............................................. 
 
Bydliště: ................................................................................................................ 
*********************************************************************************************** 
Prohlášení  rodičů (zákonného zástupce) 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky 
akutního onemocnění (průjem, chřipka apod.), hygienik ani ošetřující lékař mu 
nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních 14 
kalendářních dnech před odjezdem na LT toto dítě přišlo do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí. Prohlašuji, že údaje v lékařském posudku jsou 
aktuální a pravdivé. 
Dítě je schopno zúčastnit se tábora od .................... do ........................... 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé 
prohlášení nebylo pravdivé. 
 
Telefonní a písemné spojení na rodiče nebo příbuzné po dobu tábora: 
 
Od ............... do ............... příjmení ...................................................................... 
 
adresa ................................................................. tel. ........................................... 
 
Od ............... do ............... příjmení ...................................................................... 
 
adresa ................................................................. tel. ........................................... 
 
Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny : .......................................................... 
 

Dítě je plavec - neplavec 
 
U svého dítěte upozorňuji na .............................................................................. 
 
............................................................................................................................... 

Případně pokračujte na druhé straně.  
 

alergie na .................................................................................................... 
 

používá léky (dávkování) ............................................................................ 

 
V ...................... dne ................     .......................................................... 

(datum ze dne nástupu na tábor ! )                              podpis rodičů 

odtrhnout a odevzdat na srazu 


