
DOKUMENTACE u odjezdu: 
Za předpokladu, že jste odevzdali dle pokynů zdravotní způsobilost a kartičku pojištěnce tak se 

odevzdává u odjezdu na LT (příjezdu na TZ Medvědín) pouze „Prohlášení zákonných zástupců“ 
(Účastnický list obsahující tzv. „bezinfekčnost“), a to v originále. Rodiče (zákonní zástupci), kteří se 
nezúčastnili předtáborové schůzky, budou vyzváni, aby překontrolovali, zaktualizovali a podepsali 
přihlášky dětí. 
 

ODJEZD NA LT v pátek 1. července 2022: 
-       z Prahy 
       11.00 hodin, Praha 8 – Kobylisy, park u budov Akademie věd ČR, u křížení ulic Dolejškova / U 
Slovanky, cca 200 m od stanice metra C Ládví, (GPS: 50.1249622N, 14.4685142E). Sraz v 10.00 hodin.  
V 10:30 budou přistaveny 3 autobusy, do kterých můžete rovnou skládat bagáž, je jedno do kterého 
autobusu, jelikož všechny tři dorazí na stejné místo.  
       Upozornění: žádáme řidiče, aby byli ohleduplní a respektovali vymezený prostor pro autobusy, 
rovněž upozorňujeme na nevrlost majitele fyrmy BestGolf, který nelibě nese parkování na vyhrazeném 
parkovišti pro zákazníky. 
- samostatné nájezdy – příjezd přímo do Sloupu  (Luční 255, Sloup v Čechách) v cca 13.30 hodin 
 

Prosíme rodiče, aby vybavili děti obědovým balíčkem, stravování na táboře začíná večeří.  
 

PŘEDÁNÍ DĚTÍ: 
V místě odjezdu budou na okraji parku rozmístěni oddíloví vedoucí, ti od rodičů převezmou děti 

dle rozdělení do oddílů. Každý z pracovníků LT (ve svítivém žlutém tričku) bude disponovat seznamem 
s  rozpisem dětí do oddílů a bude schopen poradit a nasměrovat. Počet oddílů je devět, (nejstarší 2 
oddíly po 12 dětech, ostatní po 10). U odjezdu odevzdají rodiče zdravotníkům veškerá léčiva, včetně 
doplňků stravy, nejlépe v balení označeném jménem a dítěte a s napsaným dávkováním. 

Vzhledem k tomu, že na našem táboře není povolena elektronika a komunikace mezi rodiči a 
dětmi probíhá psanou (listovní) formou, je možné deponovat u vedoucího kromě kapesného 
odpovídající počet dopisů (pohledů), které budou pak dětem průběžně rozdávány.  
 

KONTROLA KŠTICÍ U ODJEZDU: 
U odjezdu z Prahy i u samostatném nájezdu na TZ bude probíhat důsledná kontrola kšticí dětí 

(vši). Nemůžeme být benevolentní ani vůči tzv. „zaléčeným hnidám“. Při případném pozitivním nálezu, 
nebude možné, aby účastník na tábor odjel. 
 

PENÍZE na výlety a „puťáky“, kapesné dětí 
Každý oddílový vedoucí připravuje výlety a třídenní putování samostatně, proto se mohou 

náklady na tuto část programu lišit, a nejsou zahrnuty do celkové ceny pobytu, (jedná se o různé vstupy 
na rozhledny, koupaliště, do muzeí, jízdné apod.). Vedoucí může proto rodiče dětí požádat u odjezdu 
o částku do 300 Kč, kterou na konci LT vyúčtuje. 
Kapesné: Ve středisku není komerční prodej občerstvení, proto mohou děti utratit své kapesné pouze 
na výletech mimo tábor, případně na koupališti.  

 

UBYTOVÁNÍ NA LT: 
- Dvouložnicové chatky: 1. - 7. oddíl  
- Podsadové stany: 8. – 9 oddíl  

Doporučujeme vlastní prostěradlo, klasická velikost - nejlépe pružné, natahovací. 
 

 



JAK A DO ČEHO ZABALIT:  
S ohledem na lepší skladovatelnost a přehlednost doporučujeme zabalit do kufru, opatřeného 
jmenovkou. Platí, že čím méně zavazadel, tím lépe. Všechny věci by měly být nesmazatelně podepsány 
nejlépe příjmením (ne monogramem nebo např. Martin T.). Toto pravidlo platí i pro nerozbitný hrníček 
pro běžné denní pití u jídla. Doporučujeme zvláště menší děti seznámit s jejich věcmi (oblečením), 
zvláště s těmi, které jim rodiče zakoupili těsně před táborem. Doporučujeme, aby děti byly účastny 
balení. Pozapomenuté věci či oblečení se v průběhu LT na nástupech rozdávají, ale mnohdy se k nim 
nikdo nehlásí. Doporučujeme nenakládat u odjezdu spacáky či karimatky odděleně od velkého 
zavazadla, v žádném případě nepřikládejte jako příruční tašku „igelitku“ nebo Ikea tašku. 
 
 
NÁVRAT Z LT v pátek 22. července 2022: 
Předpokládaný odjezd ze Sloupu je v 10.30 hodin. Příjezd do Prahy je plánován na cca 12.30 hodin.   
 
 
 

 
 


