SÝČFÍNI
TURISTICKÝ ODDÍL

143. PS JANA NERUDY, PRAHA 5
Lesnická 8, Praha 5 - Smíchov, 150 00
Štěpán Hudec – 605 210 148

Pokyny k odjezdu
Sraz : – 4. 7. 2020 od 14:00 do 16:00 v místě konání tábora, plánek s popsanou
trasou je přiložen. Při předání dítěte je potřeba odevzdat: prohlášení rodičů
(bezinfekčnost, letošní formulář, prosím podepisovat až v den předání), list
účastníka, kartičku zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz, kdo neodevzdal
s přihláškou, tak posudek o zdravotní způsobilosti (potvrzený lékařem, dle
požadavku hygieny ideálně letošní) a dva ks roušek!!!, podepsanou plnou
moc pro ošetření u lékaře. Užívá-li dítě nějaké léky, odevzdejte je při předání (i
s přesným návodem na užívání) zdravotníkovi!!!!!
Příjezd z tábora: vyzvednutí dětí je možné 24. 7. 2020 mezi 13:00 a 17:00,
vyzvednutí v jinou hodinu je možné, po dohodě s HVT.
Pokyny k placení:
platit je možno třemi způsoby - cena tábora 5 000 Kč (4 700 Kč pro členy oddílu)
1)
osobně v hotovosti, nejlépe na konci schůzky
2)
převodem na účet, číslo účtu: 188911390/0300, do poznámky uveďte
jméno dítěte
3)
fakturou, v tomto případě je nutné mi zavolat na číslo 605 210 148 a
domluvit se.

Adresa tábora:
LDT 143. PS J. NERUDY PRAHA 5, ČESTÍN, OKRES KUTNÁ HORA,
PSČ 285 10
Případné balíky prosím adresujte na hospodáře tábora – Miloslav Srp, jinak nám
nebudou vydány. Jméno dítěte potom uveďte např. do závorky za jméno adresáta.

TÁBOROVÝ ODĚV
Letos je táborová hra inspirována hrou „expres“ – stavba železnice. Jako táborový oděv
letos bude černé (případně tmavé) tričko, které si děti budou barevně upravovat.

Stavba tábora
Jako tradičně proběhne poslední víkend před táborem stavba tábora (26. 6. – 28. 6.
2020). Každý kdo může a chce pomoci je srdečně zván, tábor si stavíme sami a práce je vždy
dost, navíc si přímo na místě může prohlédnout místo, kde děti stráví část prázdnin a poznat
většinu vedoucích. Ubytování a strava od sobotní snídaně zajištěny, podrobnější informace na
dalších stranách a na tel. 605 210 148.

DENNÍ ŘÁD
700 - budíček vedoucího dne a služby
730 - budíček vedoucích
800 - budíček dětí
805 - sběr plodin
815 - rozcvička
830 - 855 - ranní hygiena, úklid stanů
900 - 930 - snídaně
930 - 1245 - dopolední program - svačina
1245 - příprava na oběd
1300 - 1330 - oběd
30
13 - 1445 - polední klid
45
14 - 1745 - odpolední program - svačina
1745 - 1845 - osobní volno
1845 - příprava na večeři
1900 - 1930 - večeře
1945 - nástup
00
20 - 2100 - věčerní program
2100 - 2130 - příprava na večerku
2130 - 2200- večerka (mladší/starší)
2200 – 700 - hlídky

LIST ÚČASTNÍKA
Adresy zákonných zástupců dítěte, či jiných k péči o dítě pověřených osob,
dosažitelných v době konání tábora

1. Od …....... do ……........
jméno...............................................adresa……..................................
..................
………………………………………………………………………
…………..
2. Od ...……. do ……........
jméno.....................................adresa……............................................
..................
………………………………………………………………………
…………...
Upozornění zákonných zástupců dítěte
Upozorňuji u svého dítěte na

........….........................................................................................................
...............................………………………………………………………..
.....................................................................................................................
................................................................………….....................................
.....................................................................................................................
alergie na…..................................................................................................
Současně sděluji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému
řádu a podrobuje se ve všem pokynům vedoucích. Děti jsou na táboře k případnému
ošetření u lékaře převáženy služebním osobním automobilem. Nedodržení táborového
řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Dále jsem vzal na vědomí, že návštěvy
rodičů v táboře nejsou z výchovných a zdravotních důvodů povoleny.

………………...................................................................................
čitelný podpis zákonných zástupců dítěte

TÁBOROVÝ ŘÁD
Po celou dobu tábora budu všem dobrým kamarádem, nebudu zbytečně vyvolávat spory, vždy
pomohu slabším a budu dodržovat oddílové zvyklosti.
2) Důsledně se budu řídit rozhodnutím vedení tábora, vedoucích a jejich zástupců.
3) Bez vědomí vedoucích se z tábora nevzdálím a při vycházkách neopustím bez dovolení oddíl
nebo družinku.
4) Sebe, stan, tábořiště a jeho okolí budu udržovat v čistotě a budu se v přírodě chovat ohleduplně.
5) Do cizích stanů smím vstoupit pouze se svolením jejich obyvatel nebo z rozhodnutí vedoucího.
6) Do kuchyně je vstup zakázán, v kuchyni se může pohybovat pouze služba,
pokud tam má práci.
7) Je zakázáno odnášet jídlo a pití do stanu, k pití používáme pouze nápojů z várnice, nebo
schválených vedoucím.
8) Vypůjčený inventář a nářadí vrátím v čas čisté a nepoškozené, poškození ihned nahlásím.
9) Mokré věci sušíme na určených místech, ne ve stanu !
10) Oheň rozděláváme pouze se souhlasem vedoucího a na určeném místě. Nakonec oheň řádně
uhasíme.
1)

11) Poranění a jiné zdravotní problémy ohlásím zdravotníkovi, jedná se i o drobná poranění a
klíšťata.

12) Budu mít neustále na paměti, že okolí tábora není naším majetkem a nemohu si zde
dělat co mě napadne. K majitelům se budu chovat slušně a zdržím se jakýchkoliv
připomínek.

13) Za nedodržení táborového řádu mohu být vyloučen z tábora bez náhrady.

doporučený seznam věcí na tábor

Drazí rodiče, přátelé, kamarádi, bývalí členové oddílu
Blíží se konec školního roku a s ním i náš odjezd na letní tábor roku 2020. Než
však budeme moci do Čestína s dětmi odjet, zbývá ještě postavit tábor.
Letos v době Corony je příprava tábora ještě náročnější. Stále doufáme, že se nic
nezhatí a na tábor pojedeme. Během víkendu, kdy probíhá stavba, mimo jiné
vystěhujeme částečně spodní srub, zapojíme vodu a sluneční elektřinu,
postavíme stany dětí a vedoucích a zprovozníme kuchyň a jídelnu.
Pomoc Vás rodičů a našich přátel je naprosto klíčová. Bez této pomoci by nebylo
možné tábory realizovat. Vedoucí odvádějí obrovský kus práce při přípravě a
v průběhu tábora, kdy se starají o děti po všech stránkách. Věnují svůj volný čas
přípravě schůzek a výletů. Na to, aby se mohli o děti starat, si v mnoha případech
berou vlastní dovolenou nebo neplacené volno. Všechnu tuto činnost vykonávají
nejen ve svém volnu, ale také bez finanční odměny. Jedinou odměnou pro ně je
úsměv dětí a občas slovíčko děkuji. Z tohoto důvodu jsou naše tábory
v porovnání s ostatními levnější.

Proto si dovolím Vás požádat o obětování třeba jen části víkendu
27.- 28. 6. 2020.
V této době bude probíhat stavba tábora a práce, které jsou nutné pro zdárný
průběh táborů a splnění všech požadavků ze strany hygieny a ostatních, kteří na
tábory dohlíží. Letos by se nám velice hodilo, pokud by snad někdo z rodičů
mohl sponzorsky věnovat nějaké hygienické potřeby, jako jsou papírové
ručníky, rukavice apod.
Je možné přijet třeba jen na část víkendu. Není třeba se starat o jídlo a pití – to
je vždy v dostatečném množství zajištěno. Pokud se rozhodnete a budete chtít
přijet, dejte mi prosím vědět, musíme naplánovat množství jídla a pití.
Rád se s Vámi potkám během tohoto víkendu na Čestínské louce při stavbě i
odpočinku, kde navíc budete mít možnost vidět na vlastní oči místo, kde stráví
Vaše děti část prázdnin.
A jménem Vašich dětí předem děkuji všem, kteří přijedou pomoci.
Štěpán Hudec tel: 731 128 311

Mapka přístupu do tábora

Doporučená cesta: z dálnice Praha - Brno uhneme na Kácov, z Kácova pokračujeme
směrem na obce Polipsy a Čestín, po průjezdu obcí Polipsy silnice nejdříve klesá, po
zhruba 0,5 km stoupá a opět mírně klesá, na konci tohoto mírného klesání, cca 1.5
km od vesnice stojí na levé straně křížek, mezi dvěma kaštany, na mapce místo
označené šipkou, zde uhneme do prava na polní cestu směřující k lesu, po ní jedeme
až do údolí, tábor leží v místě označeném směrovkou, po levé straně cesty, těsně
před přejezdem cesty přes Čestínský potok.
49°47'42.212"N 15°4'54.516"E

