
Vážení a milí rodiče, 

Blíží se tábor a k němu se váže několik důležitých informací, které naleznete v tomto dopise. 

Tábořit letos budeme na již tradičním tábořišti na Střele u Čoubova mlýna 

Poštovní adresa: 

Tábor LLM Kruh 
Poste Restante 
Pošta Mladotice 
331 61 
 
Na tábor budeme odjíždět v neděli 1. 7. ráno a vracet se budeme v neděli 22. 7. 
odpoledne. Přesný čas upřesníme co nejdříve na webových stránkách. Návštěvní den 
proběhne 14. 7. v sobotu. Parkovat se bude ve vesnici Černá hať, místo bude označené 
šipkami, tábor leží nedaleko (viz mapka). Co se týče organizace návštěvního dne, před 
táborem Vám pošleme ještě jeden email, ve kterém se dozvíte potřebné informace. 

 

Tábor stojí 3000 korun na dítě. Peníze je třeba uhradit do 20. 6. na účet České spořitelny, 
číslo účtu 1932223399/0800, do poznámek napište jméno, popřípadě jména dětí, za které 
tábor platíte. Do stejného data také přihlašujte své děti do přihlašovadla v kalendáriu na 
webu. Budete-li potřebovat fakturu či potvrzení o platbě, ozvěte se nám e-mailem na 
vedeni@kruh.cz.  



Apelujeme na Vás, aby se děti účastnily tábora v jeho plné délce. Opožděně přijíždějící děti 
jsou vrhány do již rozběhlého dění, do kolektivu, který se na táboře tvoří už od prvního dne, 
předčasným odjezdem jsou pak ochuzeny o dohrání či vůbec rozehrání velké hry i o další 
program. Uvědomujeme si, že je často těžké skloubit tábor s časem tráveným s rodinou, s 
termíny pracovního volna, sportovními soustředěními a dalšími letními aktivitami, přesto Vás 
žádáme, pokud se rozhodnete děti na tábor poslat, abyste dali celé jeho délce přednost.  

Níže najdete orientační seznam věcí na tábor, přihlášku na tábor a šablonu pro potvrzení 
o bezinfekčnosti. Oba dokumenty nám, prosím, přineste na nádraží při odjezdu.  

Kromě běžných věcí letos přibalte dětem převleky na hry. Pro kluky bílou látku ve tvaru 
obdélníku (na šířku podle ramen, na délku na vzdálenost (od stehen po ramena x 2), s dírou 
na hlavu uprostřed. Holkám indiánské oblečky.  

Na závěr přikládám ještě pár důležitých bodů určených spíše pro táborové začátečníky: 

1.      Mobilní telefony, tablety a jiné počítače jsou na táboře zakázány, a to nejen 
je používat, ale i je vozit s sebou. Rádcové a vedení budou všichni mít telefon k 
dispozici v případě akutní potřeby, jinak ovšem na táboře nejsou zapotřebí. Není kde 
je dobíjet a jsou na táboře velmi náchylné k poškození. Foťáky dětem můžete přibalit.  
 
2.      Balte batoh na tábor s dětmi nebo alespoň v jejich přítomnosti, ať vědí, co a 
kde mají s sebou. Ideálně jim zaměnitelné věci podepište na nenápadné místo. Na 
každé akci zbude poměrně dost věcí, o které se nikdo nepřihlásí, protože děti neví, 
které věci jsou jejich. 
 
3.      Nedávejte dětem s sebou mýdlo nebo šampón, nakupujeme před táborem 
ekologicky šetrné pro všechny. 
 

4.      Nedávejte s sebou dětem příliš drahé oblečení a vybavení, věci se na táboře 
mohou snadno poškodit. 

Přejeme hodně zdaru s přípravou, v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat 
na vedeni@kruh.cz 

  

S pozdravem, 

Vedení Kruhu. 

  



PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR 
Přihlašuji svého syna/dceru: .......................................................... 

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

adresa: .................................................................................... 

na letní tábor Ligy lesní moudrosti - kmene Kruh, který se uskuteční v termínu od 1. 

července do 22. července 2018 na Střele u Čoubova Mlýna 

 

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 alespoň jednu, nejlépe však dvě kontaktní osoby včetně telefonních 
čísel, 

které budou v případě potřeby v době tábora k zastižení. 

 

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

 

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

 

 

Datum........................ Podpis............................................................... 

 

 

 

  



POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI - 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. – 23. 7. 2017 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 .............................................  



ORIENTAČNÍ SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR 

Doporučujeme na návštěvní den přivézt čisté oblečení a odvézt špinavé, nemusíte 

tak dávat dětem věci na celou délku tábora. 

 

• Pohorky, tenisky a sandály 

• spacák a karimatka 

• Přístřech, ne stan!! 

• větrovka 

• 10x ponožky, 2x teplé ponožky 

• 15x spodní prádlo 

• pyžamo 

• 1-2x dlouhé kalhoty 

• 2x kratké kalhoty 

• holky - sukně, šaty 

• 2x mikina, košile apod. 

• svetr 

• 3-5x tričko, tílko 

• velký ručník 

• šátek 

• plavky 

• kšiltovka/klobouk/jiná pokrývka 

hlavy 

• látkove pytlíky (na špinavé prádlo i 

čisté věci) (plastové NE) 

• spínací špendlíky 

• miska, hrnek, lžíce - VŠE OZNAČIT 

(nesmytelně, tzn. lihovkou/ šňůrkou) 

• baterka (nejlépe čelovka) 

• ostrý kapesní nůž - přiměřený věku 

 

 

• šitíčko 

• toaletní potřeby (šampón a mýdlo NE, 

zajišťujeme ekologicky šetrné) 

• svíčky 

• kapesníky 

• REPELENT  

• krém na opalování 

• osobní léky (při odjezdu nahlašte 

zdravotnici) 

• BAVLNĚNÁ prádelní šňůra !! (každý 

povinně – používají se na stavbu 

tábora – umístěte na vrch batohu) 

• šerpa – kdo má 

• kapsář 

• zápisník, tužka 

• ostrá sekerka s 

pouzdrem 

• přístřešek, tzn. celta nebo tropiko s 

dostatečně dlouhými provázky 

• deka (zvažte možnost jejího propálení 

jiskrami) 

• softballová rukavice (kdo má) 

• lakroska (kdo má) 

 

 


