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18.06.2021 

Ahoj,  

jsme moc rádi, že se nám i letos po té nekonečně dlouhé době odloučení a tíživé pandemické situaci opět 
podařilo zorganizovat letní tábor. Bohužel, až tuto středu jsme získali z Ministerstva zdravotnictví konečný     
a ucelený přehled podmínek, na základě kterých se budou děti a organizátoři tábora moci zúčastnit letního 
tábora. Tedy Vám k tomu dnes posíláme doplňující informace. Prostudujte si je velice pečlivě, především pak 
zdravotní dokumentaci, a splňte všechny administrativní požadavky. Bez doložených formálních náležitostí 
totiž nemůžeme tábor uspořádat nebo vzít Vaše dítě na tábor.  

 

KRÁLOVSKÁ VÝZVA PODDANÝM  

Chrabří poddaní středověku. Pomozte svému králi dobýt nová nezmapovaná území. Dokažte, jak moc jste 
odvážní a stateční v boji! A to vše pro větší slávu a čest Vašeho krále. Na porobených hradech na Vás čekají 
rytířské souboje, turnaje, jízda na koních, hostiny a hlavně zlato a stříbrňáky! Vypravte se proto rychle                     
ke svému králi na hrad a prokažte mu tím svoji věrnost, chrabrost a statečnost… 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERMÍN SLUŽBY:  Ne 18. 07. - So 31. 07. 2021 

ČAS:    17:00 přesně 

MÍSTO:    Hrad Nesytá 
Letní tábor a rekreační středisko Nesytá, 544 01 Kohoutov-Vyhnánov, č.ev.17 

GPS:     50°27.853'N, 15°56.021'E  

POŽADAVKY:  Zvýšená fyzická zátěž, sportovní výkon, náročné soutěže, logické úkoly, denní    
a noční služba, manuální práce, spaní v lese, účast na hostinách, zdravá strava,  
ochrana slabých, chrabrost, vytrvalost, čestnost. 

 

Ubytujeme Vás na hradě NESYTÁ v dřevěných chatkách na čtyřech až šesti lůžkových palandách. 
K dispozici budete mít hodovní místnost, zbrojírnu, stáje a samozřejmě i ošetřovnu. Hrad Nesytá má svůj 
vlastní zdroj pitné vody. Dispozici Vám bude i výcvikové travnaté kolbiště, místo pro sudovou hru, či stůl 
pro cizokrajný stolní tenis. Za poctivou službu budete od svého krále dostávat pravidelný denní žold.   

Vstup do hradu bude umožněný pouze rytířům a poddaným, kteří byli králem povoláni do služby. Cizokrajné 
osoby (maminky, babičky, zvířátka a další verbež) nemá v prostorách hradu co pohledávat. Platí přísný 
ZÁKAZ VSTUPU všem cizokrajným osobám do hradních prostor. Každý poddaný se po stupu do hradu 
bude muset podrobit lékařské prohlídce, jestli není zavšivený a zablešený. Pozdní ani dřívější příchody                  
do hradu a královské služby nebudou tolerovány. Kdo chce být rytíř, musí respektovat dochvilnost.  
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DOPRAVA NA HRAD NESYTÁ 

Přijatelné jsou dva způsoby dopravy.  

1) Doprava hromadným povozem:  

Odjezd místním povozem (autobusem) v neděli 18.07.2021 z České Třebové v 14:00.  

Nástupní místo je autobusové nádraží v České Třebové v 14:00 (sraz účastníků už od 13:30). Další 
nástupní stanice budou v Ústí nad Orlicí a v Hradci Králové (podle rozpisu níže). Všichni se dostavte                  
na místo nástupu vždy alespoň 15 min. předem (30 min. předem k odjezdu autobusu z České Třebové).                
Do autobusu si s sebou samozřejmě můžete vzít jídlo, abyste po cestě neumřeli hlady, ale MUSÍTE všechno 
jídlo během jízdy sníst! Po vystoupení z autobusu bude všechno Vaše jídlo a pití vyhozeno! Na hradě máme 
svoje vlastní kuchaře a nechceme tam mít žádný šlendrián.  

V povoze s Vámi pojede náš lékařský mistr (Martina Uncajtíková, tel.: 731 751 328), který si od Vás před 
vstupem do povozu vybere povinné LÉKAŘSKÉ LISTINY a POTVRZENÍ, že jste schopní výkonu 
služby. Bez těchto listin neumožníme nikomu vstup do povozu natož pak do hradu! 

 

2) Vlastní doprava na koni:  

Příjezd koňmo v neděli 18.07.2021 před hrad Nesytá v 17:00. 

Kdo nevyužije hromadný povoz, dopraví se po vlastní ose pod dohledem zákonného zástupce nebo jiné 
dospělé osoby před hradní bránu Nesytá a to přesně v 17:00. Lékařské listiny a potvrzení předáte 
v takovém případě přímo hradnímu purkrabímu u brány hradu. Osoby, které si k sobě král nepozval, nebudou 
mít v žádném případě do hradu přístup!  

Ať už se dopravíte na hrad jakkoliv - povozem, či koňmo – UPŘESNĚTE svůj příjezd na hrad vždycky 
předem vrchnímu komořímu, ať o Vás ví a neposílá za Vámi najaté zabijáky a hledače ztracených duší.  

Do hradních prostor s sebou neberte ŽÁDNÉ JÍDLO!  Po vstupu do hradu bude u všech poddaných 
provedena pečlivá kontrola přivezených tlumoků a příručních zavazadel a veškeré jídlo (a nevhodné pití) 
Vám bude automaticky zabaveno a vyhozeno na sežrání prasatům. 

 

LÉKA ŘSKÁ DOKUMENTACE (p ředává se lékařskému mistrovi v povoze nebo 
hradnímu purkrabímu) 

Hrad Nesytá má svoje přísná bezpečnostní pravidla a hygienicko-protiepidemická opatření, proto bude 
bezpodmínečně nutné, abyste tato opatření bez debat respektovali a zajistili si předem PÍSEMNĚ veškerou 
dokumentaci. Kdo ji nebude mít v pořádku, toho bez smilování vyhodíme a na hrad se nedostane!  

- Podepsané prohlášení o BEZINFEKČNOSTI s rozšířením příznaků infekce COVID-19 

- AKTUÁLNÍ potvrzený léka řský posudek o zdravotní ZPŮSOBILOST  (vydává lékař) 

- PÍSEMNĚ vytištěnou jednu z podmínek OTN (očkování-test-nemoc)   

- Zmocnění a určení osoby oprávněné k poskytování zdravot. služeb (Martina Uncajtíková) 

DOPRAVA MÍSTNÍM POVOZEM: HARMONOGRAM   
Nástupní/výstupní stanice 

Neděle 
 18.07.2021 

Sobota 
31.07.2021 

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 
Hrad Nesytá (příjezdová cesta, Hajnice) 16:30 11:00 
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- Průkazka zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 

- Platný očkovací průkaz (stačí kopie) 

- Léky s popisem jejich užívání 

- Obálku s kapesným (se jménem) není-li poddaný schopný rozhodovat o financích samostatně 
 

• Prohlášení o bezinfekčnosti je zvláštní formou čestného prohlášení, které vyplní zákonný zástupce dítěte. 
Tímto prohlášením se zákonní zástupci zavazují, že dítě netrpí žádným onemocněním, kterým by mohl 
ohrozit ostatní děti ve skupině. Prohlášení nesmí být starší než 1 den před nástupem dítěte na zotavovací 
akci. 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 tedy nesmí být staršího 
data než 17.07.2021. 

• Posudek o zdravotní způsobilosti Vám vystaví na požádání 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 je tento posudek platný až na dobu             
2 roky od data jeho vystavení, pokud nedojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte, nicméně s ohledem              
na současnou nestálou epidemiologickou situaci DOPORUČUJEME doložit lékařský posudek 
z letošního roku. Vzor posudku naleznete na poslední straně tohoto dopisu, nebo si ho můžete stáhnout 
z webových stránek spolku http://www.osjo.cz/ke-stazeni. V žádném případě však lékařský posudek 
NESMÍ být s ohledem na covidovou situaci staršího data než 01.01.2020. Kdo byl s námi minulý rok             
na táboře a nechával si k tomu vystavit potvrzení od lékaře (v roce 2020), může použít i toto potvrzení. 

• Podmínka OTN (očkování-test-nemoc) je nový dokument, kterým dokazujete, že je Vaše dítě covid 
negativní nebo aktuálně není přenašečem viru COVID-19. Tento dokument je naprosto NUTNÝ                    
pro přijetí Vašeho dítěte na tábor. Jde o povinnost vyplývající z mimořádného patření MZ ČR přijatou dne 
16.06.2021 týkající se nástupu dítěte na tábor. V souladu s touto podmínkou a s ohledem na velmi 
problematickou situaci k metodice přetestování pomocí antigenních testů budeme na letošní tábor 
AKCEPTOVAT VÝHRADN Ě TISTĚNÉ následující 3 podmínky OTN:  

1) Negativní PCR test – ne starší než 7 dní  před nástupem dítěte na tábor, tzn. test nesmí být starší než 
je datum 11.07.2021. 

2) Osvědčení o prodělaném covidu – ne před více než 180 dny, tzn. potvrzení nesmí být starší než je 
datum 01.02.2021 (počítáno od data ukončení tábora).  

3) Potvrzení o očkování – 22 dní od vakcinace první dávky, tzn. porvrzení nesmí být starší než 
26.06.2021. 

Ostatní metody doložení OTN pro nás ztrácejí smysl. Potvrzení ze školy bude tou dobou již mimo 
akceptovatelné datum. ANTIGENÍ TESTY  NEBUDEME UZNÁVAT  a přetestování dětí 7. den na táboře 
NEBUDEME PROVÁDĚT s ohledem na nekvalitnost antigenních testů, vystavování dětí psychické zátěži 
v průběhu testování, náročnou organizaci táborového programu a „nesmyslnou“ zdravotnickou byrokracii. 
Vloni jsme si již prošli obdobím, kdy byla na tábor uvalena izolace, což způsobilo veliké problémy všem 
účastníkům tábora, proto se podobné situaci chceme předem cíleně vyvarovat. Věřím, že nás rodiče v tomto 
ohledu podpoří, a kdo neprodělal očkování nebo nemoc Covid-19, dojte si včas na bezplatné PCR testy.  

• Zmocnění a určení osoby oprávněné k poskytování zdravotních služeb vyplývá ze zákona, podle 
kterého může být zmocněnec (v našem případě zdravotnice paní Martina Uncajtíková) informován              
o zdravotním stavu nezletilého dítěte ve smyslu ustanovení §31 zák. č. 372/2011 Sb., a současně může 
udělovat za nezletilé dítě souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jejichž potřeba nastane, a má také 
zmocnění pro přímé poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písm. e) bod 1 na dobu konání 
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ozdravné akce. Vzor zmocnění naleznete na poslední straně tohoto dopisu, nebo si ho můžete stáhnout 
z webových stránek spolku http://www.osjo.cz/ke-stazeni. 

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

• Platný očkovací průkaz je důležitý při kontaktu s lékařem, zdravotních prohlídkách a při lékařských 
zákrocích. Očkovací průkaz je nutný doložit, pokud lékař kontroluje evidenci a historii vakcinace dítěte.                 
Pro letní tábor nám postačí pouze KOPIE platného očkovacího průkazu dítěte. 

S ohledem na Vaše prohlášení o bezinfekčnosti také NEPŘIJMEME na tábor žádné dítě, u kterého se 
vyskytly VŠI za posledních 14 dní před nástupem dítěte na tábor. Odvšivovací procedura je velmi 
zdlouhavá, nákladná a hygienicky náročná a my na ni v průběhu náročného táborového programu 
nebudeme mít čas! Proto si také vyhrazujeme právo na to, že v případě, kdy u dítěte objevíme 
v průběhu konání tábora VŠI, pošleme Vám dítě obratem domů na odvšivovací proceduru. 

Jestliže nám při nástupu dítěte na tábor nepředáte PÍSEMNĚ VYPLNĚNOU VEŠKEROU zdravotní 
dokumentaci, NEPŘIJMEME Vaše dítě v žádném případě na tábor!!! 

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU INFEKCE COVID-19 BUDE LETNÍ TÁBOR NAHLÁŠEN  NA MÍSTNÍ 
HYGIENICKOU STANICI A BUDE PRAVD ĚPODOBNĚ IHNED UKON ČEN! Prosíme Vás proto, 
abyste respektovali všechna hygienická, protiepidemická opatření. 

 

INFORMACE O HRADU NESYTÁ 
Na hradě Nesytá ubytujeme poddané jak se sluší a patří v dřevěných chatkách na čtyřech až šesti lůžkových 
palandách. K dispozici budete mít hodovní místnost, zbrojírnu, stáje a samozřejmě i ošetřovnu. Hrad Nesytá 
má svůj vlastní zdroj pitné vody, hlubokou studnu, ze které bude možné čerpat vodu na osvěžení nebo 
připravit teplou lázeň. Latríny a prevéty Vám budou neustále k dispozici a stejně tak i travnaté kolbiště, místo                    
pro sudovou hru, či stůl pro cizokrajný stolní tenis. Kdo proto holduje této sportovní činnosti, ať si do 
tlumoků přibalí ještě pálku na ping-pong. 

Veliký zřetel budeme letos opět brát na základní hygienická opatření (špinavé venkovské otrapy na hradě 
rozhodně nechceme) a na zajištění pravidelného a správného mytí rukou v tekoucí vodě (ideálně teplé)  
a to za použití tekutého mýdla a jednorázových ručníků nebo užitím dezinfekce s virucidním účinkem, 
který se aplikuje na osušené ruce (hřbet rukou, prsty a dlaně). Kdo má u sebe doma ve stájích schovanou 
DEZINFEKCI a krém na ruce, ať si je s sebou na hrad přiveze, budou se mu hodit. 

S ohledem na zvýšená hygienická opatření doporučujeme poddaným, aby si s sebou na hrad vzali také 
silnější karimatku, spacák, prostěradlo s gumou a slabší deku, kterou si budou moci položit na matrace. 
 

STRAVOVÁNÍ   

V hradní kuchyni se bude podávat jídlo 3x denně. K tomu budou i svačiny a příležitostné večerní hostiny. 
Nečekejte ale žádný servis! Jídlo Vám kuchtíci naservírují výhradně do vlastních jídlonosičů-ešusů, které si 
budete muset po jídle sami umýt. Nezapomeňte proto na ešus a příbory a hrníček na pití! Na hradě jíme 
samozřejmě všechno, co se nám naservíruje, jídla je nedostatek, proto se nikdy žádné jídlo nevyhazuje! Kdo 
bude mít mlsný jazýček, toho čeká na hradě za pár stříbrňáků hradní bufet. A protože se musí kuchyň a hrad 
neustále hlídat před nevítanými nájezdníky, počítejte s pravidelnými službami a hlídkami ve dne v noci! 
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POPLATKY HRADNÍMU PURKRABÍMU 
Hradní purkrabí, který spravuje hrad, má hodně práce, přitom se tuze rád nají a miluje stříbrňáky. Počítejte 
tedy, že za pobyt na hradě a jídlo budete muset zaplatit. Za jednotlivce zaplatíte 5.400,- stříbrných. Pokud je 
Vás doma více a pojede na hrad i se svými otravnými sourozenci, zaplatíte za každého 5.200,- stříbrných. 
Platbu přijímá purkrabí jedině převodem do hradní pokladny, č.ú.: 197057157/0300. Fakturace je také 
možná, ale jen po předchozí domluvě. Povinnost každého poddaného je uhradit celý poplatek PŘED  
návštěvou hradu a to nejpozději do 30. června 2021. 

V ceně Vašeho pobytu na hradě JE ZAHRNUTO : ubytování v dřevěných chatkách, ve stájích nebo venku 
v lese pod hradem, stravování s plnou penzí, doprava hradním povozem do hradu a zpět (podle připojeného 
harmonogramu výše), pojištění proti úrazu (a že úrazy budou, to si pište), hmotná odpovědnost (pojišťovna 
Kooperativa, a.s), kvalifikovaný hradní dozor, poradna pro duševně choré, rytířský výcvik, náklady                       
za náročný hradní program a také příspěvky na odměny. 

V ceně Vašeho pobytu na hradě NENÍ ZAHRNUTO : kapesné na hradní bufet, úplatky purkrabímu a hradní 
stráži (doporučujeme max. částku 500,- Kč). Peníze si budou moci poddaní, kteří s nimi ještě neumí sami 
disponovat, uschovat v podepsané obálce u hofmistra Petry Felcmanové. Ta povede za každého poddaného 
účetnictví a na konci pobytu na hradě každému poddanému vrátí, co mu v obálce zbyde. 

 

KONTAKT S RODINOU A OKOLNÍM SV ĚTEM 
Kontakt s Vašimi blízkými a okolním světem mimo prostory hradu je ZAKÁZÁN! Jednou jste poddaní 
svého krále, tedy veškerou loajálnost musíte projevovat výhradně jeho Veličenstvu. Na svoje rodiny proto 
v době pobytu na hradě zapomeňte! Platí přísný ZÁKAZ VSTUPU rodi čů a cizokrajných osob                       
do hradních prostor. Hradní stráž má v takových případech povinnost nekompromisně zasáhnout a použít 
všechna dostupná opatření včetně ostré střelby z kuše, aby zabránila vstupu nežádoucích osob do hradních 
prostor.  

Nicméně, král se rád chlubí svojí mocí a úspěchy. Proto budete moci o svých skutcích napsat do hradního 
deníku dostupného na webové adrese http://tabor.osjo.cz/. Pro tyto účely bude na hradě zřízeno speciální 
magické připojení na Internet. Blog spustíme od 12. 07. 2021 a každý den na něj budeme nahrávat důležité 
královské výnosy, zajímavé zprávy a malby či výjevy z bitev. Zveřejňovat budeme samozřejmě jen hezké      
cenzurované zážitky z bitev, abychom nevzbuzovali přílišnou lítost a nechuť nad trpkým osudem poddaných.  

Kdo bude chtít sdělit našim poddaným něco důležitého, může poslat poštovního holuba přes E-mail                      
na adresu: it@osjo.cz (s uvedením konkrétního jména a příjmení v předmětu zprávy) a my mu zprávu předáme. 

 

ADRESA NA HRAD NESYTÁ A DALŠÍ D ŮLEŽITÉ KONTAKTY 

Hrad Nesytá, OSJO, z.s. 
Letní tábor a rekreační středisko Nesytá, 544 01 Kohoutov-Vyhnánov, č.ev.17 

Purkrabí (kastelán): David Felcman, tel.: 731 577 831 

Vrchní komoří: Pavel Patera, tel.: 605 759 261 

Hradní hofmistr: Petra Felcmanová, tel.: 603 110 521 

Lékařský mistr: Martina Uncajtíková, tel.: 731 751 328 

 

 



  

 OSJO, z. s., Harantova 1748, 508 01 Hořice, IČO 26660831, DIČ: CZ26660831,    
E-mail: info@osjo.cz, Web: http://www.osjo.cz, č. ú.: 197057157/0300,  Tel: +420 605759261. 

6

 POVOLENÝ SEZNAM V ĚCÍ PRO VSTUP DO HRADU 
Pro vstup do hradu Vám předkládáme seznam povolených věcí. Hradní stráž bude u všech poddaných 
provádět pečlivé kontroly přivezených tlumoků a příručních zavazadel a veškeré nevhodné věci a zbraně 
bude automaticky zabavovat. Stejně tak bude hradní stráž vyhazovat veškeré dovezené jídlo (a nevhodné pití)               
a vyhazovat ho na sežrání prasatům. Připomínáme také, že především mladí poddaní (odhadem tak do 10 let) 
musí mít všechny svoje věci ČITELN Ě OZNAČENÉ JMĚNEM . 

 

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

12 × spodní prádlo /slipy, kalhotky 1 × šátek (nutný pro hry k zavázání očí) 
12 × ponožky 1 × pyžamo (mladí vězni 2x pyžamo) 
2 × tepláková souprava 1 × plavky (koupání ve vězeňském bazénu) 
1 × spací pytel 3 × pevná a pohodlná obuv do terénu 
2 × mikina (šusťáková bunda) 1 × tenisky (náhradní do sucha)  
3 × kraťasy nebo bermudy 1 × holínky, gumáky 
2 × rouška (k zakrytí úst a nosu) 1 × pantofle nebo přezůvky do budovy 
2 × kalhoty do přírody 1 × jídelní souprava (ešus, příbory, hrnek)  
2 × ručník (osuška) 1 × baterka a náhradní baterie 
1 × kšiltovka (pokrývka hlavy) 1 × láhev na pití 
1 × repelent proti komárům 1 × lehká flísová deka na spaní 
1 × nožík (na práci v terénu) 1 × pálka na ping-pong (kdo bude hrát) 
1 × tlustá karimatka 1 × krém na ruce (po dezinfekci) 
1 × hygienické potřeby na mytí 1 × dezinfekce na ruce (malá lahvička) 
1 x prostěradlo s gumou  1 x polštářek (kdo chce lépe spát) 

 
Určitě bude dobré, aby si poddaní vzali s sebou na hrad deku a polštářek na spaní (pokud tedy chtějí lépe 
spát). Kdo potřebuje, může si přivézt i vlastní prostěradlo s gumou. Z hradních skladů bude možné 
nafasovat pouze lehké deky a obyčejná bílá prostěradla, která Vám z postele rychle sjedou, tak ať si pak 
nestěžujete (stejně Vám to k ničemu nebude).  

• Jídelní souprava: Ešus + lžíce + vidlička + nůž + hrníček na pití (vše řádně označené jménem). 

• Hygienické potřeby: Mýdlo, hřeben, kartáček a pasta na zuby, šampon, kelímek, opalovací krém, ručník. 

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

• Zakazujeme brát s sebou: Notebooky, laptopy, elektronické hry, mobilní telefony, IPody, IPady, 
IPhony, tablety a další elektronické přístroje, cenné řetízky, drahé předměty, hudební nástroje, zbraně. 
Předpoklad zničení těchto věcí na hradě je velmi vysoký! Žádné takové věci u nás ani nejsou pojištěny! 
Pokud se Vám něco drahého zničí, je to v podstatě jen Vaše chyba a nikdo se tím už nebude zabývat! 

• Platí přísný ZÁKAZ posílání JAKÝCHKOLIV BALÍ ČKŮ! Jakékoliv balíčky poslané na hrad v době 
epidemie budou hned vyhozeny. Nikdo se nebude namáhat ani jejich otevřením, protože by se mohlo 
jednat o zakázané potraviny (krátkodobé a dlouhodobé spotřeby), což je nepřípustné! Balíček bude možný  
poslat výhradně po předchozí domluvě s hofmistrem hradu a to jen s nutnými (zapomenutými) věcmi. 

• Kapesné: Necháváme výhradně na zvážení každého poddaného. Pro úplatky purkrabímu a hradní stráži, 
nebo pro nákupy v hradním bufetu doporučujeme vzít s sebou částku v MAX. výši 500,- Kč. 

• Kostým: Jste poddaní tak měř bez prostředků. Vezměte si proto na sebe ke králi POHODLNÉ 
OBLEČENÍ  (halenu, kamaše, boty). Hlavně žádné zbraně, meče, štíty. Těmi Vás vybavíme až na hradě.  
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LÉKA ŘSKÁ PRVNÍ POMOC 
K úrazům bude u poddaných docházet poměrně často. Malé sečné rány a pohmožděniny dokáže šikovně 
ošetřit náš lékařský mistr Martina , který bude neustále přítomen na hradě. Při vážnějších úrazech, 
krvácejících ranách a větších zraněních máme domluvenou kvalitní lékařskou pomoc v ordinaci místního 
lékaře pro děti a dorost ve Dvoře Králové. Ošetření jim zde zajistí paní MUDr. Ilona Vaisová, která má se 
simulanty letitou zkušenost. No a ty úplně nejhorší zranění, ztráty končetin a bodné rány odvezeme rovnou 
na chirurgii do hradní nemocnice v Trutnově (případně do Hradce Králové), kde se o ně postará nějaký 
tuctový internista. Při každém úrazu budeme bez debat obratem informovat zákonné zástupce poddaného. 

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 
 

 PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI K ÚČASTI POBYTU DÍTĚTE NA LETNÍM TÁBOŘE 

Písemné prohlášení rodičů 

Název akce:  Letní tábor 2021 – Královské dny 
Pořadatel: OSJO, z. s., IČO 26660831 
Termín: 18. – 31. 07. 2021 
Lokalita: Letní tábor a rekrea ční středisko Nesytá, 544 01 Kohoutov-Vyhnánov, č.ev.17 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………….……………………………………………………... 

Datum narození: …….………………………………………………………………………………………… 

Trvale bydlištěm: ………………………………………………………………………………….….............. 

1. Prohlašuji, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k 
epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVID-19, tj. zvýšená teplota, kašel, 
dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu apod. 

2. Není mi známo, že by ve 14 dnech před odjezdem na akci, přišlo dítě (jeho rodiče nebo jiné osoby, které 
s ním žijí ve společné domácnosti) do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 
podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníkovi rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, 
není nařízeno karanténní opatření.   

Jsem si vědom/a právních a finančních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 
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. 

Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na akci/táboře:  
…………………………………………………………………………………………………………………... 
Dítě užívá pravidelně tyto léky: 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
V ………………………Dne………………………2021  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: 
Nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje 
výčet o příznaky infekce COVID-19, tj. zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu apod.  
 
C) 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 poskytovatele zdravot. služeb 
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 Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách 

 
Jméno a příjmení zákonného zástupce:…..………………………………………………………………...… 

Datum narození: ……………………………..................................................................................................... 

Trvale bydlištěm: ……………………………………………………………………….……………………... 

Kontakt (tel., E-mail):  ..……………………………………………………………………………………... 

 

Jméno a příjmení nezletilého dítěte: ………………………………………………………………………….  

Rodné číslo:……………………………………………………………………………………………………... 

Trvale bytem: ………………………………………………………..………………………………………….. 

Zdravotní pojišťovna:…………………………………………………………………………………………… 
 
Jako zákonný zástupce zmocňuji zdravotnici paní Martinu Uncajtíkovou  (dále jen zmocněnec), narozenou 
dne 12.09.1970, trvale bydlištěm: Hoštejn 77, Zábřeh na Moravě, 789 01 (viz. příslušná dokumentace spolku 
OSJO, z.s.), aby po dobu konání letního tábora 2021 na Letním táboře a rekreačním středisku Nesytá,  
544 01 Kohoutov-Vyhnánov, č.ev.17, udělovala v období od 18.07.2021 do 31.07.2021 za mé nezletilé dítě 
souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jejichž potřeba v této době nastane (např. ošetření úrazu takového, 
jenž nespadá do kategorie nezbytné péče, léčba běžných nemocí apod.). 

Současně souhlasím s tím, aby ve shora uvedené době byl zmocněnec informován o zdravotním stavu mého 
nezletilého dítěte ve smyslu ustanovení §31 zák. č. 372/2011 Sb. 

Zároveň určuji zmocněnce také osobou, na jejíž nepřetržitou přítomnost má moje nezletilé dítě právo                   
při poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písm. e) bod 1, a to ve shora uvedené době konání 
letního tábora. 
 
V …………………………. 

Dne ..…………...………….       …………………………………… 
Podpis zákonného zástupce dítěte  

 


