
 

POHÁDKOVÝ TÁBOR PRO NEJMENŠÍ S HOBITEM 

27. ČERVENCE – 3. SRPNA 2013 

 
LÉTO V HORÁCH * LÉTO S KAMARÁDY * LÉTO PLNÉ HER * PŘÍBĚH LOTRANDA A ZUBEJDY * 

LOUPEŽNICKÉ DOVEDNOSTI * CESTA DO ORIENTU * PŘÍBĚH ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ * TVOJE PRÁZDNINY 
 

 

 

 

UBYTOVÁNÍ: Ve známé Horské chatě Radost (www.chataradost.cz), kam jezdíme už mnoho 

let. Areál se nachází v malebném prostředí CHKO Orlické hory. K dispozici jsou 3-5 lůžkové 

pokoje, společenská místnost a jídelna, venku je bazén. Strava pětkrát denně, pitný režim je 

zajištěn. Stravování začíná první den odpolední svačinou. Oběd na cestu si vezměte vlastní. 

 

KORESPONDENCE A NÁVŠTĚVY: První vítáme, druhé zakazujeme. Poštu rozdělujeme denně. 

Malým dětem a těm, kteří jedou na tábor poprvé, pište prosím velmi často. Návštěvy jsou 

však na našich táborech z pedagogických i zdravotních důvodů zakázány. Respektujte to, 

prosím. Uvědomte si, jak může návštěva jednoho dítěte rozlítostnit ostatní a narušit 

soudržnost. V opravdu naléhavých případech kontaktujte nejprve hlavního vedoucího. 

 

Adresa:    Tábor s Hobitem 

    Chata Radost 

    Plasnice 124 

517 91 Deštné v Orlických horách 

 

Telefony do tábora    494 663 172 chata 

pro naléhavé případy   604 148 629 Luboš Říha, Mgr. – hlavní vedoucí  

 

DOPRAVA NA MÍSTO JE ORGANIZOVÁNA TAKTO: 
Sraz v Praze s naším instruktorem je ve spodní části haly Hlavního nádraží u prodejny 

Pont, a to dne 27. července v 8:30. Společně odjíždějí rychlíkem č. 955 v 9:10 do Týniště 

nad Orlicí, odtud pokračujeme vlastním autobusem až na chalupu. Jízdenky jsou v ceně 

tábora. Povinnou dokumentaci budeme vybírat před odjezdem. Připravte ji prosím s sebou. 

 

DOPRAVA ZPĚT Z TÁBORA JE ORGANIZOVÁNA TAKTO: 

Účastníci dorazí do Prahy na hlavní nádraží 3. srpna v 13:45 vlakem č. 810. Instruktor 

doprovodí děti do odjezdové haly na místo srazu. 



POPLATEK ZA TÁBOR: Cenu tábora uhraďte prosím v plné výši nejpozději do 10. 7. 2013. 

Výše poplatku činí 3 880,- Kč. Nedojde-li do tohoto data, zařadíme náhradníky a Vám 

naúčtujeme manipulační poplatky. Náš účet má číslo 0442403309/0800 a je veden u České 

spořitelny v Kutné Hoře. Konstantní symbol platby 0308, jako variabilní symbol uvádějte 

prosím rodné číslo dítěte nebo číslo faktury. Pokud jste poplatek uhradili, považujte tyto 

řádky za bezpředmětné. 

 

PŘEDEPSANÁ DOKUMENTACE 

 zdravotní a očkovací průkaz dítěte / modrý nebo žlutý / 

 kartička zdravotní pojišťovny / stačí kopie / 

 Prohlášení o zdravotním stavu / je součástí tohoto dopisu / - dle vyhlášky může být 

staré rok. Nemusíte tedy k lékaři těsně pře odjezdem, můžete využít potvrzení z jiné 

nedávné akce. 

 Prohlášení rodičů / je součástí tohoto dopisu / 

 

PŘIPOMENUTÍ DROBNÁ, LEČ UŽITEČNÁ 

 Táborový program je pestrý, naplněný činností, hrou i prací. 

 Nevyžadujeme žádnou předchozí přípravu či znalosti. Přesto upozorňujeme, 

že budeme s dětmi cvičit, plavat, hrát lesní hry apod. Proto nejsou naše tábory vhodné 

pro děti s vážným zdravotním handicapem. Výjimky zvažujeme s rodiči a lékařem.  

 Program probíhá za každého počasí, nepodceňujte proto vybavení dětí. 

 Nedávejte dětem s sebou věci choulostivé nebo drahé. V přírodě nejsou k ničemu. 

 Prosíme Vás, abyste nás upozornili na případné zdravotní problémy Vašich dětí 

předem! Vypište je do „Prohlášení“. Nezapomeňte uvést také další závažné 

skutečnosti, o kterých bychom měli vědět – alergie, fobie, výchovné zvláštnosti apod. 

Pomůžete nám i dětem. 

 Mobilní telefony samozřejmě dětem můžete dát, abyste byli v kontaktu, nicméně 

upozorňujeme, že proto, abychom předešli ztrátám a poškození, telefony od dětí 

vybíráme a máme je uschované v bezpečí v instruktorském zázemí. Vydáváme je 

v době poledního klidu (12:30 – 14:00) a po večeři (18:00 – 19:00). Respektujte 

prosím tyto časy, nenarušíte program a v uvedených časech se své ratolesti snáze 

dovoláte. Děkujeme. 

 

POVINNÁ VÝBAVA: spodní prádlo a ponožky, plavky, trička či košile, mikiny, nepromokavá 

bunda, pláštěnka, dlouhé kalhoty, kraťasy, sportovní oblečení, čepici proti slunci, sportovní 

obuv, pevné a odolné boty do náročnějších podmínek, sandály, přezůvky do objektu, 

kapesníky, šátek (nezaměňujte s čepicí, šátek bude potřeba při hrách), ručníky, hygienické 

potřeby, opalovací krém, repelent, psací potřeby a poznámkový blok, kapesní svítilna, osobní 

léky. Vše sbalte do jednoho kufru. 

 
DOPORUČENÁ VÝBAVA: hodit se může malý batůžek – není však nezbytně nutný 

 

NEDOPORUČENÁ VÝBAVA: šperky a nepotřebné drahé věci včetně 

elektroniky, nesmyslné zásoby jídla, jakékoli zbraně. 

 

Přeji Vám všem zdárné ukončení školního roku i krásné léto a těším se 

na setkání 

 

Mgr. Luboš Ř í h a (604 148 629) a Mgr. Ivan B a u e r – HOBIT  

(603 154 261) 



Součást povinné dokumentace: 

 

 

 

Prohlášení rodičů:  

 

POZOR! TOTO PROHLÁŠENÍ NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ TŘI DNY – PODEPIŠTE HO TEDY 

NEJDŘÍVE 24. ČERVENCE. 

 

1/ Prohlašuji, že dítě .................................................................... nar. .................................... 

Je zdravé a může se zúčastnit tábora s Hobitem. Ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu 

režimu, zvýšený zdravotnický dozor, ani karanténní opatření. Není mi známo, že by dítě 

přišlo před odjezdem do styku s nakažlivou nemocí. 

 

2/ Beru na vědomí, že v průběhu tábora bude dítě pod dohledem sportovat a pracovat 

s nástroji. 

 

3/ Potvrzuji, že dítě je             a/ plavec        b/ neplavec            / nehodící se škrtněte / 

 

4/ Z tábora se dítě vrací do     a/ Prahy       b/ vyzvedneme si dítě na místě 

 

5/ Při návratu si dítě 

a/ převezmeme sami  b/ převezme jej jiná osoba: .................... c/ smí odejít samo 

 

6/ U svého dítěte upozorňuji na:  ......................................................................................... 

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

 

7/ Beru na vědomí, že svévolně způsobenou škodu na táborovém inventáři musí dítě uhradit. 

 

Datum..................      Podpis rodiče: ............................ 

 

 

 

 

Potvrzení lékaře:  

 

Potvrzuji, že dítě....................................................... nar.............................................................. 

Je zdravé a může se zúčastnit tábora s intenzivním rekreačním režimem. Dítě nejeví známky 

akutního onemocnění. 

Dítě prodělalo tyto choroby.......................................................................................................... 

U dítěte upozorňuji na................................................................................................................... 

 

Datum........................     Razítko a podpis lékaře.............................. 

 

 


