
INFORMA ČNÍ DOPIS O TÁBOŘE 2015 

 

Letošní tábor se bude konat na krásné a tradiční louce na řece Střele poblíž Čoubova mlýnu, 
který se nachází nedaleko Manětína na sever od Plzně. (viz mapka a odkaz níže) 

 

Poštovní adresa: 

Tábor LLM Kruh 
Poste Restante 
Pošta Mladotice 
331 61 
 
Cena tábora činí 2800 Kč pro malé členy a 3200 Kč pro velké členy. Peníze, prosíme, zasílejte 
na účet České spořitelny, číslo účtu 1932223399/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo 
dítěte, popř. rodné číslo nejstaršího z více dětí, je to nutné pro identifikaci plateb přicházejících 
na účet. Tábor prosím uhraďte nejpozději do poloviny června, tzn. do pondělí 15.6. Pokud budete 
potřebovat fakturu či potvrzení o platbě, ozvěte se nám na mail vedeni@kruh.cz. 

Tábor bude pro všechny začínat 2. července. Pro malé členy bude tábor končit v neděli 19.7., 
velcí členi budou zůstávat na několikadenní potáborovku a tábor tak pro ně bude končit v pátek 
24.7. Přesné časy odjezdu a příjezdů budou včas vyvěšeny na oddílových stránkách v kalendáriu. 

Návštěvní den se bude konat v neděli 12. července, orientačně od 10:00 do 18:00. V brzkém 
odpoledni hrají děti divadlo a později odpoledne se hraje společně soft. Vzhledem ke stylu a 
průběhu tábora Vás prosíme, abyste neodváželi děti o návštěvním dnu na oběd do restaurací. Na 
návštěvní den je zvykem, že rodiče dětem jídlo přivezou. Na tábořiště se dostanete po šipkách 
z vesnice Černá Hať, poblíž které bude také vyznačen prostor pro parkování.  



Chtěli bychom letos velmi zdůraznit důležitost toho, aby se děti účastnily tábora v celé jeho 
délce. Tábor je co do programu i atmosféry velmi kontinuální. Pokud se dítě účastní jen jeho 
části, velmi snadno se stane, že nedohraje rozehranou vícedenní hru, nebo do ní naopak vstoupí 
v prostředku a tím i v úplném neporozumění. Další části programu jsou neméně důležité, 
například tradiční družinový výlet je pro každou družinu velmi důležitý čas tvorby a rozvíjení 
menšího kolektivu a vlastní družinové identity v rámci celého oddílu. V tomto duchu neprobíhá 
jen družinový výlet, ale celý tábor, kde je již od samého začátku tvořena silná atmosféra, která je 
přijížděním a odjížděním dětí v průběhu silně narušována. Stejně problematická je i situace pro 
přijíždějící a odjíždějící členy, kteří jsou nevyhnnutelně vrženi do již rozběhlého dění a 
kolektivu, nebo jsou z nich naopak vytrženi.  

Jsme si vědomi toho, že je často těžké skloubit dohromady tábor s rodinně tráveným časem, 
termíny pracovního volna či sportovními soustředěními a dalšími letními aktivitami. Chceme na 
Vás ale tímto silně apelovat, abyste, pokud už dítě na tábor posíláte a pokud je to jen trochu 
možné, dali celé délce tábora přednost a dítě nepřiváželi se zpožděním či neodváželi 
s předstihem. Chceme se obzvláště vyhnout četným a často předem neohlášeným odjezdům o 
návštěvním dnu, které každoročně atmosféru tábora velmi narušují. 

Zároveň Vás zveme na informační schůzku o táboře, která proběhne v úterý 9. června 
v klubovně. Budeme tam v pozdně odpoledních a večerních hodinách k dispozici ke 
zodpovězení veškerých dotazů a nejasností, jež budete ohledně tábora mít. Účast na schůzce 
doporučujeme zvláště těm z Vás, kteří budou letos posílat své dítě na tábor poprvé. Zároveň 
bude na schůzce možnost nahlédnout do velmi četných ztrát a nálezů, které se v klubovně a 
z akcí za poslední dobu nastřádaly a jsou mezi nimi často i cennější kusy.  

Níže je přiložena přihláška na tábor a potvrzení o bezinfekčnosti. Vyplněnou přihlášku (stačí 
fotokopie) odevzdejte na informační schůzce, nebo na nádraží při odjezdu spolu s potvrzením o 
bezinfekčnosti a fotokopií zdravotního průkazu.   

Zároveň přikládáme orientační seznam věcí na tábor a odkaz na mapu s označením louky, na 
které bude tábor stát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zIVHXw7S_B2I.kvdVtlFduNHQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR  

Přihlašuji svého syna/dceru: …………………………………………………. 

rodné číslo: …………………………………………………………………... 

adresa: ………………………...…...………………………………………… 

na letní tábor Ligy lesní moudrosti, kmene Kruh, který se uskuteční v termínu od 2. července do 
19. / 24. července 2015 na řece Střela v blízkosti obce Manětín severně od Plzně. 

Cena tábora činí 2800 Kč pro malé členy a 3200 Kč pro velké členy. 

 

Vyjádření lékaře o způsobilosti absolvovat letní tábor: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Případná omezení (alergie, jiná závažnější onemocnění, spec. léky a pod.) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Dítě v posledních týdnech přišlo / nepřišlo do kontaktu s vešmi. 

Zdravotní pojišťovna ………………………………… 

Zde prosím uveďte telefon nebo adresu, na které budete k zastižení v době tábora: 

………………………………………………………………………………………………… 

Datum…………………… Podpis……………………………………………………… 



POTVRZENÍ O BEZINFEK ČNOSTI - ODEVZDEJTE PŘI ODJEZDU NA LETNÍ  
TÁBOR ODDÍLU KRUH (dále jen LT)  

Já, ............................................................ r.č. : .......................... č. OP: .............................. 

(jméno a příjmení zákonného zástupce) 

jako zákonný zástupce ................................................... r.č. : ..................................... 

(jméno a příjmení dítěte) 

prohlašuji, že: 

1) ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, 

2) dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.), 

3) okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, 

4) mi není známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí, 

5) dítě není přenašečem žádného infekčního onemocnění, 

6) je dítě schopno zúčastnit se v termínu 2. 7. – 19. 7. / 24. 7. 2015 LT, 

7) si jsem vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení 

nebylo pravdivé. 

Toto prohlášení odevzdejte společně s fotokopií průkazu zdravotní pojišťovny při odjezdu. 

Toto prohlášeni nesmí být starši než tři dny před začátkem LT. 

V .............................. dne .....................  Podpis zákonného zástupce ............................................. 
 

 

 

 

 

 



ORIENTA ČNÍ SEZNAM V ĚCÍ NA TÁBOR 

Doporučujeme na návštěvní den přivézt čisté oblečení a odvézt špinavé, nemusíte tak dávat 
svým dětem věci na celou délku tábora. 
 

• pohorky 
• tenisky 
• sandály 
• spacák a karimatka 
• pončo (nebo pláštěnka) 
• větrovka 
• 10x ponožky 
• 2x teplé ponožky 
• 10x spodní prádlo 
• pyžamo 
• 1-2x dlouhé kalhoty 
• 1-2x kratké kalhoty 
• sukně, šaty (holky) 
• 2x mikina, košile apod. 
• svetr 
• 3-5x tričko, tilko 
• velký ručník 
• šátek 
• plavky 
• kšiltovka nebo klobouček (apod.) 
• látkove pytlíky (na špinavé prádlo i 
čisté věci) 

• spínací špendlíky 
• miska, hrnek, lžíce - OZNAČIT 
• baterka – nejlépe čelovka 
• ostrý kapesní nůž - přiměřený věku 
• šitíčko 
• toaletní potřeby 
• svíčky 
• kapesníky 
• repelent 
• krém na opalování 
• osobní léky (nahlaste zdravotníkovi) 
• bavlněná prádelní šňůra !!  
• šerpa – kdo má 
• kapsář 
• zápisník, tužka 
• ostrá sekera s pouzdrem (kluci 

povinně) 
• přístřešek (nebo tropiko nebo celta) s 

dostatečně dlouhými provázky 
• deka (zvažte její možnosti poničení) 
• lakroska, kdo má 

 

! Prosíme ! 

• Braní mobilních telefonů, hudebních přehrávačů a jiné techniky je ZAKÁZÁNO. Tábor 
je časem cíleně tráveným bez civilizačních vymožeností a rozdílně od městské 
každodennosti. Sluchátka v uších či oči neustále upřené na telefony jsou přesně to, co 
odvádí od společně tráveného času a co kazí atmosféru tábora. Nehledě na to, že se 
technika na táboře snadno poničí navlhnutím a není možné ji dobíjet. Co do bezpečnosti 
Vás chceme ujistit, že děti na táboře mobily opravdu nepotřebují, a to ani pouze pro 
“naprosto krajní případy.” Rádcové i vedení s sebou telefony pro akutní případy mají a 
jak v holčičím, tak v klučičím táboře bude mobil (Sářin a Františkův), který budeme 
každý den kontrolovat pro případně zprávy od Vás. Braní foťáků na tábor je povoleno, ne 
však doporučeno – jde o drahou věc, která se snadno poničí. Fotodokumentaci budou v 
dostatečné míře zajišťovat rádcové a vedení. 



• Neposílejte dětem na tábor poštovní balíky se sladkostmi etc.  – zaprvé jde o praktickou 
záležitost, kdy je opravdu náročné pravidelně vozit balíky pro téměř stovku dětí z 
Mladotické pošty na kole, zadruhé se o obsah takových balíků dělíme všichni společně a 
za třetí není vůbec potřeba děti dodatečnými sladkostmi a jídlem zásobovat, na táboře v 
tomto ohledu zdaleka nestrádají. 

• Věci na táboře se mohou snadno poničit, proto radši nedávejte dětem nové a drahé věci. 
Věci z přírodnějších materiálů a přírodních barev a věci určené k pobytu v přírodě vydrží 
více. 

• Pokud dětem balíte, balte batoh s nimi, ať vědí, co mají s sebou a kde to je. 
• Ve vlastním zájmu mějte věci podepsané nebo označené!! 
• Děti si věci na tábor nesou samy, vyvarujte se proto zbytečně těžkých a velkých věcí. 
• Dětem nedávejte mýdlo, šampón, ani přípravky na praní, zajišťujeme vše společně 

ekologicky šetrné. 
• Zvažte, zda dávate dětem (zvlášť malým) vybavení přiměřené jejich věku. Kvalitní nůž, 

nebo karbonová sekyrka slouží sice lépe, ztráta ale víc mrzí a zranění jsou podstatně 
vážnější. 

• Zkontrolujte, jestli děti nemají vši a pokud s nimi přišly v poslední době do kontaktu, tak 
nás na tuto skutečnost prosím upozorněte!! 

• Náklaďákem se letos na tábořiště vozí POUZE DEKY A CELTY  MALÝCH ČLENŮ 
a to po dohodě s rádcem – členi přinesou věci během června na jednu z družinovek do 
klubovny a zabalí je spolu s rádcem do společného, jménem družiny označeného, balíku. 
Jen takové pak budou na tábor odvezeny. Nenoste proto jednotlivé balíčky věcí k odvozu 
do klubovny tak, jako se to dělalo v předešlých letech.  

 
 


