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Vážení rodiče, milé děti,  
posíláme vám informace k letnímu táboru (19. ročník), který pro vás pořádáme o prázdninách na táborové základně 
Autokemp Nesytá. Letos zavítáte mezi drsné Vikingy, hrdé to mořeplavce, kteří se nikdy ničeho nezaleknou. Čekají            
na vás nebezpečné plavby a loupeživé výpravy po okolních mořích. A kdo ví? Třeba se nakonec těm nejstatečnějším 
z vás přeci jen podaří založit nové a bohaté vikingské osady.  
 
Termín tábora:  15. 07. (neděle) - 28. 07. (sobota) 2018  

Místo:    táborová základna Autokemp Nesytá, Hajnice (Dvůr Králové), PSČ 544 66, 
GPS: 50°27.853'N, 15°56.021'E 

Zaměření tábora: sportovní tábor s celotáborovým programem, soutěže a hry v přírodě, koupání, 
 výlety po okolí, diskotéky, zálesáctví 
 

SRAZ DĚTÍ NA TÁBO ŘE:  
Sraz všech účastníků bude v Ne 15. 07. 2018 mezi 16:00 - 17:00 na táborové základně Autokemp Nesytá, Hajnice. 
Táborový program začne již od 18:00. V tuto hodinu proto vykážeme rodiče dětí mimo táborovou základnu. 
 

OBECNÉ INFORMACE O DOPRAV Ě:  

• Vlastní doprava:  

Kdo z vás přijedete na základnu autem, ať si naplánuje svůj příjezd tak, aby byl na základně nejdříve v 16:00                           
a nejpozději v 17:00. Po vašem příjezdu vyhledejte paní Petru Felcmanovou, která vás ubytuje a převezme si od vás 
nezbytné dokumenty. Na vlastní dopravě autem se určitě předem domluvte s hlavním vedoucím tábora, abychom o vás 
věděli. V červenci rodičům raději ještě zavoláme, a domluvíme se s nimi, na přesné dopravě dětí na tábor (nástupu            
a výstupu do autobusu), abychom si byli jisti, že všichni z vás dorazí na tábor podle plánu.   

• Hromadná doprava:  

Odjezd autobusu v neděli  15. 07. 2018 z České Třebové (autobusové nádraží) bude ve 14:00. 
Příjezd autobusu v sobotu 28. 07. 2018 do České Třebové očekáváme ve 13:30. 

Hromadná doprava na táborovou základnu a zpět bude zajištěna autobusem z nástupních stanic Česká Třebová, Ústí 
nad Orlicí a z Hradce Králové pod dozorem zdravotnice a pomocného instruktora/ky. Očekávaný rozpis příjezdů 
autobusu do průjezdových měst najdete v tabulce níže. Doporučujeme rodičům, aby přijeli na místo srazu vždy alespoň 
15 min. předem (30 min. předem pro odjezd autobusu z České Třebové). Naše zdravotnice paní Martina 
Uncajtíková, tel.: 731 751 328, bude v autobuse vybírat od rodičů povinnou dokumentaci a potvrzení. 

HROMADNÁ DOPRAVA AUTOBUSEM - HARMONOGRAM   
(nástupní/výstupní stanice) 

Neděle 
 15. 07. 2018 

Sobota 
28. 07. 2018 

Česká Třebová (autobusové nádraží) 14:00 13:30 
Ústí nad Orlicí (autobusové nádraží) 14:30 13:00 
Hradec Králové (budova VČE) 15:30 12:00 
Táborová základna Autokemp Nesytá 16:30 11:00 
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Autobus vyloží děti cca 200m od táborové základny, odkud půjdou děti pěšky na základnu. S nošením bagáže, kufrů, 
ruksaků a dalších věcí z autobusu na táborovou základnu samozřejmě dětem rádi pomůžeme. 

Ukončení programu a odjezd dětí autobusem z táborové základny zpět domů bude v So 28. 07. v 11:00. Pokud si 
budete chtít vyzvednout svoje děti na táborové základně osobně, bude to možné. Jen nás o tom, prosím, včas 
informujte a pro děti přijeďte na základnu nejdříve v 09:00.  

Pro jistotu ještě připomínáme, že žádné dítě nepustíme ze základny dříve, než po sobě bude mít na chatce všechno 
hezky uklizené! Není už v našich silách řešit nepořádek, který po dětech často zůstává. 

 
POPIS CESTY NA TÁBOROVOU ZÁKLADNU: 
Táborová základna Autokemp Nesytá leží na okraji lesa nedaleko vesnice Hajnice (nebo Kohoutov) mezi městy 
Úpice, Dvůr Králové a Choustníkovo Hradiště. Nejvhodnější cesta je od Jaroměře po silnici č. 37. Následuje sjezd 
vpravo směrem na Choustníkovo Hradiště, odkud pojedete rovně přes Kohoutov a dále stále rovně směrem                          
na Vyhnánov a Běluň (směr Hajnice). Za Běluní následuje po mírném sjezdu z kopce dolů po úzké silnici nevýrazná 
odbočka vpravo do lesa (odbočku pro nováčky označíme), kde po cca 200m výmolovitého úseku lesem přijedete               
k závoře na táborovou základnu Nesytá. Před cestou se podívejte na adresu táborové základny Nesytá, nebo na mapku 
níže a zadejte si navigační údaje GPS: 50°27.853'N, 15°56.021'E. 
 

 
 
NA SRAZU PŘEDAT ZDRAVOTNICI /VEDOUCÍMU TÁBORA :  

- podepsané prohlášení o bezinfekčnosti 

- řádně vyplněný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 

- průkazku zdravotní pojišťovny 

- platný očkovací průkaz 

- léky s popisem jejich užívání  

- kapesné (se jménem dítěte v obálce, není-li dítě schopné rozhodovat o svých financích ještě samostatně). 
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INFORMACE K DOKUMENTACI D ĚTÍ:  

• Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte je zvláštní formou čestného prohlášení, které vyplní zákonní zástupci dítěte. 
Tímto prohlášením se zákonní zástupci dítěte zavazují, že dítě netrpí žádným onemocněním, kterým by mohlo 
ohrozit ostatní děti ve skupině. Prohlášení nesmí být starší než 1 den před zahájením pobytu dítěte na táboře. Vzor 
prohlášení o bezinfekčnosti naleznete na poslední straně tohoto dopisu, nebo si ho můžete stáhnout z webových 
stránek spolku http://www.osjo.cz/ke-stazeni. Prohlášení pro tábor nesmí mít starší datum než 14. 07. 2018. 

• Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vám na požádání vyplní váš obvodní lékař. Posudek je v souladu 
s novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (zákonem č. 202/2017 Sb., který mění zákon             
o specifických zdravotních službách) s platností od 01.11.2017 platný až 2 roky od data jeho vystavení, pokud 
nedojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte. Posudek můžete použít na vícero zotavovacích akcí. Vzor posudku 
naleznete na poslední straně tohoto dopisu, nebo si ho můžete stáhnout z webových stránek spolku 
http://www.osjo.cz/ke-stazeni. Platný lékařský posudek pro tábor nesmí mít starší datum než 28. 07. 2017.  

• Průkazka zdravotní pojišťovny nebo alespoň její fotokopie. Jedná se opět o požadavek podle zák. č.258/2000                   
Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č.148/2004 o hygienických požadavcích. 

• Platný očkovací průkaz dítěte je důležitý při kontaktu s lékařem, zdravotních prohlídkách a při lékařských 
zákrocích. Je potřebný pro případnou evidenci vakcinace dítěte. Na tábor je povinná minimálně kopie platného 
očkovacího průkazu. 

 
Jestliže nám při přebírání vašeho dítěte na tábor nepředáte všechny platné dokumenty, nemůžeme 
v žádném případě vaše dítě na tábor přijmout! 

 
CO VŠECHNO JE ZAHRNUTÉ V CENĚ TÁBORA? 
V ceně tábora je zahrnuté: ubytování v chatkách (dle charakteristiky táborové základny), stravování s plnou penzí, 
doprava autobusem na táborovou základnu a zpět (podle harmonogramu), pojištění proti úrazu, hmotná odpovědnost 
(pojišťovna Kooperativa, a.s), kvalifikovaný pedagogický dozor, náklady za celotáborovou hru, program, odměny. 

V ceně tábora není zahrnuté: kapesné do táborového bufetu (doporučujeme max. 500,- Kč). Peníze si budou moci 
děti uložit v podepsané obálce u hospodářky tábora paní Felcmanové, která povede dětem účetnictví a na konci tábora 
jim obálky s penězi zase předá.  

 
UBYTOVÁNÍ:  
Ubytování bude pro všechny zajištěné ve starších čtyř až šesti lůžkových dřevěných chatkách s palandami. Přestože 
děti budou spát na dřevěných palandách s matracemi, doporučujeme rodičům, aby děti vybavili silnější karimatkou , 
spacákem a dekou, kterou si budou moci dát děti na matrace. Základna má své vlastní travnaté hřiště na míčové hry, 
venkovní bazén na koupání, ohniště, prostory pro volejbal a na stolní tenis. Kdo plánuje, že bude hrát na táboře stolní 
tenis, ať si určitě přibalí do kufru také pálku na ping-pong. V táboře je velkokapacitní kuchyň dobře vybavená                
pro účely hromadného stravování, společenská místnost, jídelna, sušárna a ošetřovna. Táborová základna má svůj 
vlastní zdroj pitné vody, odpadní septik, čisté sociální prostory s umyvadly a sprchami. 

 

STRAVOVÁNÍ:    
 
Můžete se těšit na výborné jídlo 5x denně. Klasickou jednotnou plnou penzi s teplým jídlem, svačinami a pravidelným 
pitným režimem pro všechny připraví naše zkušené paní kuchařky. Kdo i přesto bude mít hlad, umřít hlady ho u nás 
rozhodně nenecháme. Jídlo vám naservírujeme ale výhradně do vašich vlastních ešusů, které si samo sebou budete 
muset po jídle umýt. Práci v kuchyni na požádání ještě doplníme pravidelnou denní oddílovou službou. Pro zpestření 
jídelníčku bude vedle klasické kuchyně fungovat ještě táborový bufet. 
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OBLEČENÍ PRO CELOTÁBOROVOU HRU:  
Letos přijedou děti na tábor jako drsní a nebojácní Vikingové. Doporučujeme proto všem dětem, aby si oblečení na 
tábor pečlivě předem dobře připravily. Inspiraci hledejte na Internetu (viz.: http://www.postavy.cz/svet/vikings/postavy/ ). 
Byli bychom rádi, kdyby děti PŘIJELY V KOSTÝMECH rovnou na tábor , protože budou přímo zapojeny do hry. 

 
KONTAKT S RODI ČI A VENKOVNÍM SV ĚTEM:  

Na táborové základně zajistíme satelitní připojení na Internet a po celou dobu konání tábora budeme spravovat 
táborový blog (táborové webové stránky) na adrese http://tabor.osjo.cz/. Blog spustíme od 01. 07. 2018 a každý den 
na něj budeme průběžně nahrávat důležité zprávy a fotografie z tábora. Najdete zde hlavně zážitky psané dětmi (nebo 
oddílovými vedoucími) a dozvíte se důležité informace ohledně pokračování a hodnocení celotáborové hry. 

Rodiče mohou psát dětem na táborový e-mail: it@osjo.cz (s uvedením jména a příjmení dítěte v předmětu zprávy).  

 
DŮLEŽITÉ KONTAKTY: 
 

 Adresa tábora:         Letní tábor – OSJO, z. s.  
                                    Autokemp Nesytá, Kohoutov - Vyhnánov, pošta Hajnice, PSČ 544 66 

 Vedoucí tábora:       Ing. Pavel Patera, tel.: 605 759 261, David Felcman, tel.: 731 577 831 

 Kontakt s rodiči:      Petra Felcmanová, tel.: 603 110 521 

 Zdravotnice:             Martina Uncajtíková, tel.: 731 751 328 

 Táborové stránky:    http://tabor.osjo.cz/  

 Táborový E-mail:      it@osjo.cz  

 
 

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR: 
Dětem doporučujeme, aby si s sebou vzaly na tábor osvědčený seznam věcí. Je také dobré, aby zejména malé děti měly 
všechny svoje věci čitelně podepsané a dobře je znaly. 

 1 × kufr +  batůžek na záda 1 × pláštěnka 
5 × tričko (dlouhý + krátký rukáv) 10 × kapesník (papírový balíček) 

14 × spodní prádlo /slipy 1 × šátek (nutný pro hry k zavázání očí) 
14 × ponožky 1 × pyžamo (malé děti 2x) 
2 × tepláková souprava 1 × plavky 
1 × nůž (na práci v terénu) 3 × pevná a pohodlná obuv do terénu 
1 × šusťáková bunda 1 × tenisky (náhradní do sucha)  
3 × kraťasy či bermudy 1 × holínky, gumáky 
3 × mikina 1 × pantofle nebo přezůvky do budovy 
2 × kalhoty do přírody 1 × jídelní souprava (ešus, lžíce, hrníček) 
2 × ručník (osuška) 1 × baterka a náhradní baterie 
1 × kšiltovka či jiná pokrývka hlavy 1 × láhev na pití 
1 × repelent proti komárům 1 × lehká flísová deka na spaní 

    1 × spací pytel a tlustá karimatka 1 × pálka na ping-pong (kdo bude hrát) 
1 × hygienické potřeby na mytí 1 × tmavé brýle 

 
Určitě je dobré, aby si děti s sebou vzaly také vlastní deku a polštářek na spaní. Kdo potřebuje, může si přivézt 
vlastní prostěradlo s gumou. Na základně budou v každém případě deky a prostěradla pro všechny děti k dispozici. 
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Povinná je také jídelní souprava:  

• ešus + lžíce + hrníček na pití + nožík (vše řádně označené jménem dítěte) 

Hygienické potřeby: mýdlo, hřeben, kartáček a pasta na zuby, šampon, krém na ruce, žínka, kelímek, opalovací krém. 

Drobnosti: psací potřeby, pohledy, pastelky, blok, karty, kostky (nebo jiné drobné věci pro hru a zábavu). 

Nedoporučujeme brát s sebou: notebooky, laptopy, elektronické hry, mobilní telefony, IPody, IPady, IPhony, tablety              
a další elektronické přístroje, cenné řetízky, drahé předměty, aj. a to především kvůli možnosti jejich ztráty a zničení. 
Tyto věci nejsou pojištěny! Peníze si děti budou moci uschovat v uzamykatelné místnosti u hospodářky tábora.  

Neposílejte dětem na tábor žádné balíčky s potravinami! Jídlo je ze zdravotnického hlediska naprosto nepřípustné! 

Návštěvy rodičů: nejsou pro děti z výchovného a hygienického důvodu v průběhu tábora vhodné, proto je obecně 
rodičům zakazujeme a vůbec je nedoporučujeme. V kritických případech je návštěva rodičů nebo příbuzných možná, 
v každém případě ale výhradně až po předchozí domluvě s hlavním vedoucím tábora. 

Kapesné na tábor: necháváme výhradně na uvážení rodičů. Nicméně doporučujeme částku v max. výši do 500,- Kč. 
Na táboře bude fungovat táborový bufet.  Případně na výletech umožníme dětem krátké nákupy v obchodech. Peníze si 
budou moci děti uložit v podepsané obálce u hospodářky tábora, která je u sebe bezpečně uschová a na požádání je 
dětem kdykoliv ráda vydá. 

 

ZDRAVOTNICKÉ ST ŘEDISKO: 
Pro případné nehody a úrazy máme předem sjednané zdravotnické středisko v ordinaci praktického lékaře pro děti               
a dorost ve Dvoře Králové. Horší zranění odvezeme obratem do nemocnice v Trutnově nebo do nemocnice v Hradci 
Králové. Bezpodmínečně o každém úrazu budeme vždy informovat rodiče dětí.  

MUDr. Ilona Vaisová 
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 
Zborovská 1759 
544 01, Dvůr Králové nad Labem   
Telefon: +420 499 622 869 
E-mail: ilona.vais@tiscali.cz 
Adresa profilu: www.jsemlekar.cz/44488/ 
 
NEMOCNICE TRUTNOV 
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov 

 

DALŠÍ INFORMACE: 
Pokud máte nějaké dotazy, rádi vám je zodpovíme. Komunikaci s rodiči zajišťuje paní Petra Felcmanová na tel.: 
+420 603110521. Pro úplnost vám ještě připojujeme vzory k Prohlášení o bezinfekčnosti a Potvrzení lékaře o zdravotní 
způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, které jsou nutné pro přijetí dítěte na tábor. 

Těšíme se na vás,  
OSJO, z. s. 
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� PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI  

Písemné prohlášení rodičů 

Název akce:  Letní tábor 2018 - Vikingové 
Pořadatel: OSJO, z. s., IČO 26660831 
Termín: 15. - 28. 07. 2018 
Lokalita: Táborová základna Autokemp Nesytá, Hajnice, PSČ 544 66 

Jméno a příjmení dítěte: _____________________________________________Datum narození:______________ 

Prohlašuji, že je dítě v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění 
(například horečky nebo průjmy) a není mi známo, že by v předchozích 14 kalendářních dnech před odjezdem dítěte  
na akci přišlo toto dítě, jeho rodiče nebo jiné osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, do styku s fyzickou 
osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Dítěti není nařízeno karanténní opatření.  

Jsem si vědom (a) právních a finančních důsledků, které by mě postihly, kdyby bylo toto mé prohlášení nepravdivé, 
zejména jsem si vědom (a) toho, že bych se v takovém případě dopustil (a) přestupku podle § 6 zákona č. 60/1961 Sb., 
pokud by nešlo o trestný čin. 

Dítě užívá pravidelně tyto léky: 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 
V _____________dne___________2018  Podpis rodičů _____________________________________ 

(*Prohlášení o bezinfekčnosti nesmí být starší než 1 den před nástupem dítěte na akci/tábor!) 
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� Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 

1. Identifika ční údaje 

Název poskytovatele, který posudek vydal: 
Adresa poskytovatele:  
IČO: 
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: 
Datum narození posuzovaného dítěte: 
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného trvalého bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte: 
 

2. Účel vydání posudku 

Letní tábor / zotavovací akce 

3. Posudkový záv ěr 

A) Posuzované dít ě k účasti na škole v p řírod ě nebo zotavovací akci: 
a) je zdravotně způsobilé*) 
b) není zdravotně způsobilé*) 
c) je zdravotně způsobilé za podmínky **) …………………………………………………………………………………... 
 
B) Posuzované dít ě: 
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním    ANO – NE 
b) je proti nákaze imunní (typ, druh): 
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ, druh):  
d) je alergické na: 
e) dlouhodobě užívá léky (typ, druh, dávka):  
 
Poznámka: 
*) Nehodící se škrtněte 
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující zdravotní stav způsobilosti k účasti na 
zotavovací akci a škole v přírodě 
 

4. Poučení 

Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46. odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho 
prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání 
lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž 
byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 

5. Oprávn ěná osoba 

Jméno, popř. jména a příjmení oprávněné osoby: 
Vztah k posuzovanému dítěti: 
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: 
Zdravotní stav posuzovaného dítěte umožňuje dítěti zúčastnit se dětského tábora se zvýšeným sportovním zatížením. 
 

…………………………….. 

podpis oprávněné osoby 

Datum vydání posudku: 
Datum platnosti posudku:                                                                                                 ……………………………………. 

jméno, příjmení a podpis lékaře  

razítko poskytovatel zdr. služeb 

 


