
Milí táborníci, drazí rodiče, 

i přes letošní nelehkou situaci vám s radostí potvrzujeme, že 

se již za necelé čtyři týdny sejdeme v našem milovaném táboře 

a společně si užijeme týden nezapomenutelných zážitků. V tuto 

chvíli už pomalu ale jistě dokončujeme všechny potřebné 

přípravy, aby se vám tu co nejvíce líbilo. Nyní si připomeneme 

pár organizačních věcí, včetně důležitých aktuálních 

opatřeních spojených s Covidem-19: 

 Příjezd –       I. Turnus 24.7. (sobota) v 9:00 hod 

               II. Turnus 7.8. (sobota) v 9:00 hod 

 

Upozorňujeme rodiče, že brána tábora bude otevřená 

skutečně až od 9:00 – dejte nám čas se na děti připravit, 

děkujeme. Budeme rádi, když se domluvíte se známými a 

přivezete v jednom autě více dětí, přeci jen, náš les 

nepojme 240 vozů a vznikají pak zbytečné dopravní 

komplikace. K domluvě můžete využít i naše facebookové 

stránky.  

 

 Odjezd –       I. Turnus 1.8. (neděle)  v 9:00 hod 

              II. Turnus 15 .8. (neděle) v 9:00 hod 

 

V případě odjezdu vás žádáme o to samé, zkuste se 

domluvit i na hromadných odjezdech. Kdo si své dítě 

potřebuje vyzvednout dříve, nahlásí tuto skutečnost 

oddílovému vedoucímu v den příjezdu. Pokud nestíháte 

dorazit na devátou, nic se neděje, dorazte však 

nejpozději do 10:30.  

 

 Co nesmí chybět v kufru: 

Oblečení: menším dětem oblečení nějak označte, aby si ho 

poznaly, v chatkách to občas bývá problém . Budeme 9 dní 

v lese, počítejte se všemi možnými variantami počasí, 

vybavte své dítě dostatkem spodního prádla, mikin, triček, 

tepláků, kraťas, samozřejmě nepromokavých věcí, ale i 

plavkami, teplými věcmi na chladné večery… Nezapomeňte ani 

na pokrývku hlavy!!! 

                                                             

Boty: gumáky, sandále, pevná sportovní obuv vhodná do lesa 

                                                           

Spaní: spacák, prostěradlo, polštář 

                                                      

Hygiena: ručník, sprchový gel, šampon, kartáček na zuby, 

zubní pasta, opalovací krém, repelent, potřebné léky 



                                                        

Ostatní: láhev na pití na etapovky, umělohmotný kelímek na 

pití, baterka, kostým na maškarní bál, tmavé bavlněné tričko 

na savování - DOBROVOLNÉ (ideálně černé, tmavě modré nebo 

tmavě zelené), možno dovést i karton/balení vlastního pití. 

Pokud někdo z dětí hraje na hudební nástroj, může si ho 

s sebou přivézt a zpříjemnit nám tak večery u táborového 

ohně.  

 Co musí chybět na táboře: 

 

mobilní telefony, tablety, notebooky a jiná cenná 

elektronika z důvodu odcizení a také zbytečnosti (chceme 

předejít hrůzostrašně vypadajícím partičkám dětí, které 

zírají fascinovaně do telefonu, než aby si povídaly a 

hrály s ostatními). Nemusíte se bát neinformovanosti, 

každý den můžete prostřednictvím našich webových stránek 

poslat svým dětem vzkaz, který jim v tištěné formě 

předáme. V případě zdravotních či jiných komplikací vás 

ihned kontaktujeme telefonicky my. Chcete-li i vy mít 

informace přímo od Vašich dětí, vybavte je dopisními 

papíry a poštovními známkami – každý den jezdí do tábora 

pošta, tudíž Vám mohou poslat dopis a vyzkoušet si tak 

komunikaci, se kterou už dnes asi příliš do styku 

nepřijdou.  

 

 Na co se můžete těšit: 

 

na týden strávený v krásném přírodním lesním prostředí 

s partou akčních vedoucích a praktikantů, koňařek, 

zdravotníků a kuchařů, na denní přísun zábavných programů 

– táboráků, diskoték, maškarního bálu atd., sportovního 

vyžití a hraní her (lanové centrum), celotáborovou 

etapovou hru na téma Indiáni versus Kovbojové a také na 

pár pořádných překvapení – nemůžeme vám nic prozradit, 

ale dorazí i pár vzácných hostů, takže se určitě máte na 

co těšit.  

 

Každý den se také budou konat kroužky. Zájemci se mohou 

těšit na kroužek tvořivý (výtvarný), hudební, koňařský, 

taneční, turistický, lukostřelbu a možná i na něco navíc.   

 

V táboře je také kiosek s občerstvením, můžete tedy dát dětem 

s sebou drobný finanční obnos na nějaké dobroty.  



Závěrem připomínáme, že i letos máte všichni přímo v ceně 

jedno táborové tričko, nemusíte tudíž řešit dilema, zdali si 

ho kupovat, nebo ne. Tričko obdržíte při příjezdu.  

Milí rodiče, pokud máte stále nějaké nejasnosti či tíživé 

dotazy, nebojte se na nás obrátit, napište nám na táborový 

Facebook a my Vám rádi odpovíme a vše vysvětlíme.  

Pevně věříme, že i letošní ročník tábora proběhne bez 

zbytečných komplikací a díky opatrnosti a prevenci předejdeme 

všem nepříjemnostem. Věřte nám, že budeme dělat, co bude 

v našich silách, abychom zajistili hladký průběh tábora.  

My už se těšíme, tak doufáme, že i vy! Pořádně si to užijeme! 

Tým vedoucích Z Bonětic  

 

JEŠTĚ PÁR SLOV OD NAŠICH ZDRAVOTNÍKŮ: 

Milé maminky a tatínkové, 

rádi bychom Vám také řekli pár slov, abychom si vše ulehčili a 

vaše děti si tábor naplno, ve zdraví a bez komplikací užily. 

Žádáme Vás, abyste při příjezdu dětí na tábor kladli důraz na 

předání všech informací o zdravotním stavu Vašeho dítěte nám, 

zdravotníkům. Po odevzdání všech papírů, které letos vezete s 

sebou, nám povíte, jestli je Vaše dítě alergické či trpí 

nějakým jiným onemocněním a předáte nám všechny léky, které 

Vaše dítě užívá. Vyžadujeme to právě proto, abychom na Vaše 

ratolesti dohlédli a ony braly vše, jak se má .   

Moc Vás prosíme, jestli Vaše dítě trpí alergií na vosí či 

včelí štípnutí a musí poté použít injekci (EpiPen), pořiďte mu 

ledvinku či malou tašku přes rameno, ve které bude mít tuto 

injekci u sebe, hlavně během etapových her mimo areál 

tábora!!! 

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že v rámci plné moci, kterou 

podepisujete a poté nám předáváte, si vyhrazujeme právo 

prohlédnout Vašemu dítěti hlavu, zdali nemá vši. Věřte, že 

každý rok všech 240 hlaviček prohlížíme a při výskytu vší hned 

první den odesíláme děti domů (samozřejmě po zahubení vší je 

dítě přijato zpět do tábora). Musíte chápat, že v takovém 

počtu dětí a při předávání helem během dopoledních jízd na 

koních mohou být vši velikým problémem. Prosíme, koukněte tedy 

i Vy den před odjezdem Vašemu dítěti do vlasů, zdali vši nemá 

– předejdeme tak zbytečným nepříjemnostem na místě.  

 

 



Letos nově:  

V rámci preventivních opatření spojených s Covid-19 budeme 

letos při příjezdu vyžadovat od každého z dětí POTVRZENÍ O 

NEGATIVNÍM TESTU NA COVID 19 ne starší než 72 hodin. 

Doporučujeme Vám, abyste vzali své ratolesti na PCR test, 

který, jak víte, je přesnější a navíc se také nemusí během 

tábora opakovat. V případě, že se rozhodnete využít testy 

antigenní, které je třeba po 7 dnech opakovat, přibalte 

prosím svému dítěti jeden antigenní samotest s sebou. 

Testy samozřejmě uložíme na naší ošetřovně a pomůžeme 

dětem s testováním. Věříme, že chápete, že chceme 

v maximální možné míře dodržovat vládní nařízení a také 

pečovat o bezpečí všech účastníků tábora.  

Pokud budou u některého z účastníků objeveny příznaky Covidu-

19 během tábora, bude dítko okamžitě izolováno na ošetřovně a 

skutečnost oznámíme rodičům/zákonným zástupcům.  

V areálu tábora budou mít děti také k dispozici dezinfekci na 

ruce. Pokud má Vaše dítě alergii na dezinfekci, má citlivou 

pokožku na rukách nebo trpí např. atopickým ekzémem a 

dezinfekce by ho mohla jakkoliv dráždit, upozorněte nás na to 

prosím při příjezdu do tábora.  

ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ 

Zdravotní potvrzení, které Vám vystavuje praktický lékař, je 

dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví platné 

dva roky od data vydání. Neplatným se toto potvrzení stává při 

změně zdravotního stavu dítěte (závažné onemocnění).  

!! Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebude možné 

použít loňské zdravotní potvrzení!!  

Všechny děti tedy musí mít s sebou při příjezdu do tábora 

nové. Věříme, že nás pochopíte a zajištění nového lékařského 

potvrzení nebude problém. 

Chtěli bychom Vás ale upozornit, že zdravotní potvrzení, které 

nám odevzdáte před zahájením tábora, Vám nemůžeme vrátit ani 

jej použít následující rok! Proto bude pro nás všechny 

jednodušší, když nám budete odevzdávat pouze kopii a originál 

si schováte případně na další rok. Jako poslední bychom vás 

chtěli důrazně upozornit, že dítě bez tohoto potvrzení nesmí 

být podle výše jmenovaného zákona přijato do tábora! Pokud 

máte jakékoliv nejasnosti s vyplňováním formulářů či dotazy, 

vše doladíme přímo na místě při příjmu dětí.  

Mnohokrát děkujeme za pochopení a za spolupráci! 



S pozdravem Váš tým šamanů Štěpán a Anet.  


